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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 032/2018 - DF

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

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

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

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

Considerando a Portaria instauradora da Sindicância Disciplinar nº 

024/2018-DF, 026/2018-DF e 030/2018-DF cujo processo foi autuado sob 

o nº 0719731-28.2018.8.11.0001 (CIA);

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Evana Castella para integrar a comissão de 

Sindicância Disciplinar no processo supramencionado em substituição a 

João Marcio Campos.

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

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

Judiciário, matrícula 13570 na qualidade de Presidente da Comissão, 

EVANA CASTELLA, Analista Judiciário, matrícula 6145 e DEMETILDE 

BENEDITA DE ASSIS, Auxiliar Judiciário, matrícula 5196.

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

Publique-se.

 Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA N°:

0712565-42.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 JOSÉ MENEZES SIQUEIRA

ADVOGADO(A):

 CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB/MT 21.520

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por JOSÉ 

MENEZES SIQUEIRA em benefício de CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA, em 

relação as Guia de nº 95044 e 95048 sob o fundamento recolhimento 

indevido.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente às Guias de nº 95044 

arrecadada no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e 95048 no valor de R$ 129,94 (cento e vinte e 

nove reais e noventa e quatro centavos)

 Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752506 Nr: 4361-37.2012.811.0041

 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: G J ALVES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCÉLIO RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-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$ 

2.606,82 (dois mil e seiscentos e seis reais e oitenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.303,41(um mil e trezentos e três reais e 

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

1.303,41(um mil e trezentos e três reais e quarenta e um centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958386 Nr: 4152-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MACHADO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 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$ 

639,61 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 226,18(duzentos e 

vinte e seis reais e dezoito 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.: 372846 Nr: 9312-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. W. V. G., EDE WILSON CORREA GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 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 
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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.: 391882 Nr: 27219-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA FILHO

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, ERNESTRO BORGES FILHO - OAB:379, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871

 Nos termos do 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.: 1086207 Nr: 4377-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCÂNTARA 

BARBIERO - OAB:, THIAGO SILVA FERREIRA - OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - 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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992688 Nr: 19721-07.2015.811.0041

 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: RAQUEL DIAS 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: 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.: 1033364 Nr: 38295-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA CORTAT DA SILVA - 

OAB:MT 18.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061274 Nr: 51552-73.2015.811.0041

 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: DERLAN LANZIERI DAS NEVES SOUZA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO WILSON ROMEIRO 

MARTINS - OAB:22.715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - 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.: 981097 Nr: 14655-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TELES DO COUTO

 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

 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.: 1055856 Nr: 49083-54.2015.811.0041

 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: CLAUDIO PASCOSKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053173 Nr: 47996-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

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

S/A - GRUPO ENERGISA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A 

- GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PONCE DA CRUZ 

MACHADO FLEURY - OAB:176883, LEONARDO HONORATO DA SILVA - 

OAB:104.476/RJ

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

OAB:4.384-B, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180/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 da taxa judiciária no importe de 

R$884,45(oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco 

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 da taxa. 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013491-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE (ADVOGADO(A))

EDVAN TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte 

requerida quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os 

presentes autos, procedo à intimação do administrador judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 5 de outubro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016284-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

RONDINELLI GALIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012987-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AILTON BUENO DA SILVA (ADVOGADO(A))
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GRORINHA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018436-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Antonina Lopes de Almeida Martelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020127-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019332-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES (ADVOGADO(A))

OBERDAN OLIVEIRA GALVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019591-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE (REQUERENTE)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011721-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 870543 Nr: 9994-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GRANTUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME, CARLA HELENA GRINGS, 

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB 16694

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MENDES - OAB:8361/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de fls. 778, de que não houve objeção ao plano 

de recuperação judicial apresentado pela parte autora (fl. 192/215), 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191678 Nr: 1959-07.2017.811.0041

 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: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, CLÁUDIO 

HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15948, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - OAB:6.066/MT, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, VITTOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito, para intimar as partes da r. sentença:Visto. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO 

DE CREDORES por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA ME (CÓDIGO 1148197), pugnando 

pela exclusão do crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. O 

administrador judicial pugna pela perda do objeto do presente incidente, 

“ante a manifestação de concordância da Recuperanda, operada por 

ocasião da AGC” (sic – fl. 37). Com efeito, verifico que a recuperanda 

concordou com a proposta modificativa apresentada pela banco, ora 

impugnante, 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. 

Sem custas e honorários advocatícios.

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

Ministério Público. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 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

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 439026 Nr: 16171-77.2010.811.0041

 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 ITAU S/A, BANCO ITAULEASING S/A, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. L. COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA

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

OAB:6065/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, ROBERTO 

ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Impulsionando o feito, intimo o exequente, na pessoa de seu advogado, 

para requerer o que entender pertinente nos presentes autos, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1234311 Nr: 16312-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO BANDEIRA GOULART, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

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

OAB:19032/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152882 Nr: 33059-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL TEIXEIRA DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, LAURA AVILA VASCONCELOS - OAB:18.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

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

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

recuperação judicial da empresa Engecenter Construtora e Incorporadora 

Ltda.

Instada a se manifestar, a administradora judicial informa que a presente 

ação tem por objeto crédito já habilitado através do processo nº 

32852-15.2016.811.0041, código 1152692, restando caracterizado o 

instituto da litispendência.

Vieram os autos conclusos.

Observo que a discussão posta em juízo neste processo é exatamente 

idêntica àquela discutida nos autos de código 1152692, com a reprodução 

das mesmas partes, pedido e causa de pedir, o qual já foi devidamente 

julgado, estando arquivado desde 19/02/2018, o que configura a coisa 

julgada, nos termos do art. 337, §4º do CPC.

Assim, a fim de evitar o processamento de incidentes idênticos, e levando 

em consideração que a ação anteriormente distribuída já se encontra 

devidamente arquivada, a extinção deste processo sem resolução do 

mérito é medida que se impõe.

 Pelo exposto, reconheço a coisa julgada e julgo extinto este processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso pendentes.

 Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da 

parte adversa no montante de 10% sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Contudo, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da 

sucumbência, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, 

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

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311416 Nr: 11235-28.2018.811.0041

 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: RONIMÁRCIO DUARTE DA SILVA, DURVALINA SOSSAI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trese Construtora e Incorp. Ltda, EDMUNDO 

LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA, DESTAK 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALVORADA CONSTRUCOES 

E COMERCIO LTDA, BBATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

AIR TRESE AERO TAXI LTDA., TRESE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CERAMICA LTDA, AVANÇO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

R. C. CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, ESA ENGENHARIA E SERVICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 
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OAB:10373-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, 

ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por Durvalina Sossai de 

Oliveira em desfavor de Trese Construtora e Incorporadora Ltda. e outras.

A embargante aduz, em síntese, que adquiriu o imóvel descrito na inicial, 

todavia, se viu impossibilitada de averbar a transferência da propriedade, 

em razão da ordem de arrecadação proferida nos autos da falência de 

código nº 131740

Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/28.

 É o breve relato. Decido.

Conquanto a massa falida de Treze Construtora e Incorporadora Ltda. e 

outras já tenha apresentado contestação (fls. 31/44), verifica-se que as 

falidas não foram intimadas para se manifestar nos autos, de modo que 

entendo por bem apreciar o pedido liminar após o decurso de prazo para 

resposta das alidas, quando, certamente existirão maiores elementos para 

a compreensão da matéria fática e jurídica.

Assim, intime-se as falidas, através do seu advogado constituído nos 

autos principais, para se manifestar, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena 

de se presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos 

do artigo 344 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para ulteriores deliberações.

Apensem-se estes embargos ao processo principal (nº 

27450-07.2003.811.0041 - código 131740), com fulcro no art. 676 do CPC, 

certificando na ação falimentar o ajuizamento desta ação.

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

seguintes do CPC.

Por fim, anote-se a prioridade na tramitação deste feito, em razão de a 

embargante ser pessoa idosa, em observância ao artigo 71, § 1°, da Lei 

n°. 10.741/2003.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174258 Nr: 41820-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELSIMEIRE BRAGA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem, determinando que a Secretaria proceda à 

reorganização dos documentos encaminhados pela 1ª Vara Cível da 

comarca de Jaciara/MT, obedecendo a ordem crescente de protocolo 

constantes nas peças, renumerando e certificando o necessário.

Após, imediatamente conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241753 Nr: 18623-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, MÔNICA 

SANTOS LIMA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA-ME

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

OAB:684-COREC, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 153241 Nr: 27485-64.2003.811.0041

 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): MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA TOMÉ, TEREZA 

JACQUELINE GONDIN TOMÉ, GERCILENE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES DE SIQUEIRA 

- OAB:6217-B

 Vistos.Compulsando os autos e em consulta ao sistema Apolo, vê-se que 

as partes estão cadastradas erroneamente, constando no polo passivo a 

massa falida de Treze Construtora e Incorporadora Ltda., representada 

pela advogada Claudia Alves de Siqueira, OAB/MT n° 6217/B.Ocorre que a 

massa falida não faz parte da relação processual, uma vez que o 

presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, cujos 

executados são José Ricardo de Oliveira Tomé e Tereza Jacqueline 

Gondin Tomé.Assim, chamo o feito à ordem e promovo as seguintes 

deliberações:a)Torno sem efeito a certidão de fl. 297, em consonância 

com o disposto nos artigos 272, § 2° e 283, parágrafo único, ambos do 

CPC, a fim de evitar eventuais prejuízos às partes;b)Retifique-se o polo 

passivo da ação, devendo constar como executados José Ricardo de 

Oliveira Tomé e Tereza Jacqueline Gondin Tomé, representados por 

Gercilene Batista da Silva, tendo como patrona a Dra. Claudia Alves de 

Siqueira, OAB/MT n° 6217/B.Na sequência, intime-se novamente os 

executados, via DJE, na pessoa de(a) sua(a) advogado(a) constituído(a) 

à fl. 13, para pagar o débito na forma requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando que, caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo 

legal, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar, nos termos 

do art. 523 e seguintes do CPC.Além disso, deverão providenciar, no 

mesmo prazo, o recolhimento das custas processuais, conforme cálculo 

de fl. 287, atentando-se para a atualização dos valores constantes no item 

02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ.Caso não efetuado o 

pagamento voluntário do débito tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme preconiza o art. 

523, § 3º, do CPC.Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput 

do art. 525, do CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao interesse pela adjudicação dos bens 

eventualmente penhorados.Às providências.Cuiabá, 04 de outubro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 877446 Nr: 15085-32.2014.811.0041

 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 SANTANDER S/A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

IGUAÇU AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTINHO DA SILVA - 

OAB:37.336-OAB/PR, MURILLO MACEDO LOBO - OAB:14615/GO, 

REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11.295/GO, VICTOR 

RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Vistos.

Indefiro o pedido de execução provisória da sentença para recebimento 
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dos honorários sucumbenciais fixados na decisão de fls. 218/222, 

postulado por Marco André Honda Flores e Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio, uma vez que, conquanto devidamente intimados, não 

cumpriram a contento a determinação exarada à fl. 294, pois deixaram de 

juntar aos autos os documentos indicados nos incisos II e III do artigo 522 

do CPC.

Diante disso, aguarde-se o julgamento do REsp n°. 1579505/MT e 

consequente trânsito em julgado da referida sentença.

 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.: 765050 Nr: 17729-16.2012.811.0041

 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: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MATO 

GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT, Marcos Jose Martins Fernandes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIS DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167

 Vistos.

Às fls. 246/247, o Departamento de Depósitos Judiciais informou que fora 

encontrada a conta judicial n° 3500114454990, vinculada ao processo 

principal de recuperação judicial n°. 13507-44.2008.811.0041 (código n°. 

343084), bem como encaminhou informações prestadas pelo do Banco do 

Brasil S/A, em cujo expediente constou a existência de 29 (vinte e nove) 

contas judiciais ligada ao processo (fl. 247).

Ocorre que a conta judicial informada pelo aludido setor, qual seja 

3500114454990, já é de conhecimento deste juízo.

 Com efeito, o que se pretende com o comando emanado à fl. 243 é a 

vinculação dos valores indicados às fls. 217/220, que não se encontram 

associados a este feito.

Diante disso, oficie-se novamente à Conta Única para que providencie, 

com urgência, a vinculação do referido montante, realizando as diligências 

necessárias para tanto, cujo expediente deverá estar acompanhando 

desta decisão e daqueles comprovantes acostados às fls. 217/220.

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.: 1261317 Nr: 24820-84.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTHONNY VINICIUS FERREIRA E COSTA, FABIO 

HELENE LESSA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Vistos.

Através da manifestação de fls. 32/34, a parte ré, que se encontra em 

recuperação judicial, afirmou que não se nega a custear as próteses ao 

autor, porém, arguiu que a pretensão daquele é desproporcional ou 

mesmo fora dos parâmetros da legalidade.

A questão tratada nos autos é por demais relevante, pois se refere a 

obrigação da recuperanda em fornecer prótese para que o demandante 

se locomova, sendo certo que teve uma de suas pernas amputada por 

conta de acidente de trânsito cujo causador foi um dos funcionários da Tut 

Transportes.

Analisando a petição inicial e a manifestação apresentada pela ré acerca 

do pedido, vê-se que há enorme distanciamento entre a pretensão e a 

oferta, cujos fatos precisam ser aclarados para que o juízo possa decidir 

com a maior segurança jurídica possível.

Diante desses contornos, entendo por bem conceder 05 (cinco) dias para 

que o ilustre administrador judicial se inteire dos fatos e traga aos autos 

sua opinião fundamentada, cabendo ao mesmo dialogar com as partes e, 

se possível, solucionar a controvérsia.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1041535 Nr: 42320-37.2015.811.0041

 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: CASTOLDI DIESEL LTDA, CASTOLDI DIESEL LTDA, 

CASTOLDI DIESEL LTDA, CASTOLDI DIESEL LTDA, CASTOLDI DIESEL 

LTDA, CASTOLDI DIESEL LTDA, POSTO 10 LTDA, POSTO 10 RODOVIAS 

LTDA, POSTO 10 DIAMANTINO LTDA, POSTO 10 LTDA, POSTO 10 

RODOVIAS LTDA, POSTO 10 RODOVIAS LTDA, POSTO 10 DIAMANTINO 

LTDA, POSTO 10 LTDA, MARLI ISABEL TIECHER, FATURE FOMENTO 

MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO, RAMSES VICTOR CASTOLDI, CASTOLDI PARTICIPAÇÕES LTDA, 

POSTO 10 CAMINHONEIRO LTDA, POSTO 10 PARK LTDA, MIT 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, MR3 EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, R3 PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, RV 

CASTOLDI ME, TEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, POSTO 10 PARK LTDA, RV CASTOLDI 

ME

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

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

OAB:9.237/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

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

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n° 

1007868-05.2018.811.0000 em Secretaria.

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.: 73742 Nr: 2026-46.1992.811.0041

 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: RODRIGO DIRENE DE MORAES, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA EDITORA E IMPRESSORA 

MATOGROSSENSE, ENDERSON SOUZA THAINES, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA, MARCIO AUGUSTO BEZERRA, JOSIAS NEVES ROMÃO, 

MIGUEL LOPES DA SILVA, PEDRO GALDINO DE ALMEIDA, JOSÉ 

CONCEIÇÃO DE ARRUDA, FATIMO ELIAS BARBOSA, FRANCISCO 

VALLES FERERINE, DOLIRIA JOENK, MAURILIO DOMINGOS GUERRISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14445/MT, BERARDO GOMES - OAB:3.587, 

BERARDO GOMES - OAB:3587/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, JOÃO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/MT, LUIZ 

AUGUSTO FARSULA - OAB:18710/B, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878

 Falência de Companhia Editora e Impressora Matogrossense S/A, que 

tramita sob a égide do Decreto-lei nº. 7.661/1945. 1.No que concerne à 

cessão de 20% do crédito de Miguel Lopes da Silva Filho a Berardo 
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Gomes, noticiada à fl. 532, intime-se o síndico (...).2.Reitere-se o 

ofício(...)3.Ciência ao síndico(...).4.Desentranhe-se(...)5.Passo à análise 

das considerações e requerimentos apresentados pelo síndico às fls. 

693/838:5.1)Em relação aos imóveis mencionados no item nº. 1 do petitório 

aqui apreciado:a)Primeiramente, entendo por bem oficiar ao Cartório do 5º 

Ofício desta capital, para que proceda à averbação da 

arrecadação(...)Outrossim, oficie-se à Central de Arquivo deste Fórum(...) 

b)Defiro o pedido de arrecadação do imóvel(...)Ainda, em complemento ao 

laudo de avaliação do bem carreado às fls. 758/784, determino que, neste 

momento e caso concreto, seja realizada constatação e nova avaliação do 

bem por Oficial de Justiça(...)Por fim, orden (...)c)O síndico pleiteia a 

expedição de carta precatória(...)Isso posto, defiro o pedido de expedição 

de carta precatória para a comarca de Colíder, com a finalidade(...) 

5.2)Quanto ao montante depositado judicialmente(...)5.3)Indefiro o pedido 

de exclusão do bem(...) 5.4)No tocante aos débitos da massa falida 

apresentados pelo síndico:a)Intime-se o credor José Conceição de 

Arruda(...).b)Quanto aos credores Miryan Lene Daltro de Carvalho e Beto 

Auto Posto de Serviços Ltda(...)Logo, incumbe ao síndico(...)c)O atual 

síndico deverá se (...)d)No mais, o síndico deverá apresentar, em 20 

(vinte) dias, o quadro geral de credores atualizado(...) 5.5)O síndico 

promoveu diligências, a fim de levantar a existência de eventuais 

imóveis(...) defiro o pedido de arrecadação e avaliação(...)No entanto, 

quanto à avaliação dos referidos imóveis evidenciados acima, 

aguarde-se(...)5.6)Defiro(...)Para tanto, em razão da não localização dos 

falidos(...)5.7)Indefiro, por ora, o pedido(...) defiro o requerimento de 

reembolso(...)6.Oficie-se(...)7.No mais, retifique-se(...)8.Com as 

manifestações(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 313248 Nr: 18791-67.2007.811.0041

 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: ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI, 

CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11.405/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Às fls. 7.961/7.974, as recuperandas opuseram Embargos de 

Declaração contra a decisão de fls. 7.913/7.920, apontando suposta 

contradição entre a decisão embargada, os aclaratórios opostos pela 

União (fls. 6.047/6.054) e a decisão de fls. 5.794/5.806, argumentando, 

ainda, que o parcelamento dos bébitos fiscais nos moldes deferidos é 

inexequível, pois o fisco não autoriza que os devedores adiram a qualquer 

modalidade de REFIS sem antes renunciarem ao direito de discussão 

acerca do débito.(...)É o relatório do essencial. Fundamento e decido. 

(...)Pelo exposto, e não havendo contradições a serem sanadas no 

decisum embargado, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelas 

recuperandas, mas não os acolho.2.Consigno (...)3.Defiro (...)4.Ciência 

(...)5.Em relação ao expediente acostado à fl. 7.987, oficie-se 

(...)6.Através da petição de fls. 7.998/8.001, protocolada em 25.09.2018, 

as recuperandas requerem prorrogação do prazo para manifestação nos 

autos, uma vez que o novo advogado foi habilitado em 11.09.2018, sendo, 

portanto, exíguo o prazo para atender todas as determinações contidas na 

decisão de fls. 7.913/7.920.(...)Pelo exposto, e ainda levando em conta 

que entre a data do pedido e a presente ocasião já decorreram em torno 

de dez dias, peremptoriamente concedo dez dias corridos para que as 

recuperandas apresentem relatório detalhado acerca do cumprimento das 

obrigações previstas no plano, bem como daquelas em aberto e das que 

pretendem quitar com a posterior liberação dos numerários.Em relação ao 

petitório de fls. 7.879/7.901, a manifestação das recuperandas deve ser 

apresentada no prazo de cinco dias corridos, tudo nos termos e sob as 

penas da lei. 7.No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

7.913/7.920, certificando-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311416 Nr: 11235-28.2018.811.0041

 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: RONIMÁRCIO DUARTE DA SILVA, DURVALINA SOSSAI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trese Construtora e Incorp. Ltda, EDMUNDO 

LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA, DESTAK 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ALVORADA CONSTRUCOES 

E COMERCIO LTDA, BBATEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

AIR TRESE AERO TAXI LTDA., TRESE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CERAMICA LTDA, AVANÇO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

R. C. CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, ESA ENGENHARIA E SERVICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10373-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, 

ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos.

Visando promover o controle dos atos processuais, remeta-se o feito à 

Secretaria para certificar quanto ao usufruto de férias deste magistrado, 

que se dará de 03 a 21/09/2018, devidamente autorizado através de 

decisão proferida pela e. Presidência do Tribunal de Justiça.

Adotada tal providência, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74706 Nr: 10434-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRADIENTE ELETRÔNICA S/A, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, JUCILENE 

APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270430 Nr: 27808-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO DO NASCIMENTO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:OAB/MT 9.229, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:9229/MT

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

autos os documentos discriminados às fls. 30/32, sob pena de extinção e 

arquivamento.

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

no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1044275 Nr: 43580-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERRER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro. Para tanto, considerando a implantação pelo 

Provimento n° 025/11-CM de 05/12/11do “Projeto Central de Praça e Leilão” 

no Fórum da Comarca de Cuiabá (MT), encaminhem-se os autos à Central 

de Praça para designação de hasta pública

 Sem prejuízo da determinação supra, oficie-se nos moldes requeridos, 

comunicando o Juízo deprecado CONFERIR - 840

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 7 de julho de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1044275 Nr: 43580-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERRER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Vistos.

Devolvo os autos sem manifestação, eis que se refere à Carta Precatória 

de competência do Gabinete I, a qual deverá ser encaminhada àquela 

Unidade.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1032692-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE FIGUEIREDO HOFF (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº: 1032692-02.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

Ação de Adjudicação Compulsória com pedido liminar proposta por Flavio 

de Figueiredo Hoff em desfavor de Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos nota 

devolutiva expedida pelo Cartório contendo todas as exigências. Com a 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 04 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003568-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TANAKA (AUTOR(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JACINTO TANAKA (AUTOR(A))

CELESTE OTSUKI TANAKA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE TAL (RÉU)

ANDRÉ DE TAL (RÉU)

JOÃO DE TAL (RÉU)

JURACI DE CASTRO (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

RUBENS SANTANA BARBOSA (RÉU)

MARCELO ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Junto neste ato as 

informações prestadas aos autos de recurso de agravo de instrumento 

1009532-71.2018.8.11.0000. 2. Mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. 3. Certifique-se quanto ao cumprimento da decisão 

de Id. 12233543. Cuiabá, 5 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR(A))

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BERNARDES (RÉU)

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (RÉU)

CLEUZENI DE OLIVEIRA (RÉU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (RÉU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (RÉU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (RÉU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (RÉU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (RÉU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (RÉU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (RÉU)

IRENE REI DE CASTRO (RÉU)

ROQUE BUSANELLO (RÉU)
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CARMELINO FERREIRA DA COSTA (RÉU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (RÉU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (RÉU)

ERNESTO (RÉU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (RÉU)

FABIO LOPES DA SILVA (RÉU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (RÉU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (RÉU)

JAIR MARTELO (RÉU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (RÉU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (RÉU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (RÉU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (RÉU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (RÉU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (RÉU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (RÉU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (RÉU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (RÉU)

MARCELO ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

JACINTO AMORIM NETO (RÉU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (RÉU)

RITA RIBEIRO GOMES (RÉU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (RÉU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (RÉU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (RÉU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (RÉU)

CLOVES SOUZA SILVA (RÉU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (RÉU)

LEONARDO PEDROSO (RÉU)

EDER JOSE DOS SANTOS (RÉU)

JOSE AMILTON BISPO (RÉU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (RÉU)

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (RÉU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (RÉU)

GISLAINE SOUZA LIMA (RÉU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (RÉU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (RÉU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (RÉU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (RÉU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DESCONHECIDOS (RÉU)

NEOSVALDO GERALDO (RÉU)

IRENO ARAUJO MAIA (RÉU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (RÉU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (RÉU)

MARILENE DAVID DA SILVA (RÉU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (RÉU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (RÉU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (RÉU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (RÉU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (RÉU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (RÉU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (RÉU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (RÉU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (RÉU)

VALMIR DOS SANTOS (RÉU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (RÉU)

DIOGO BUSANELLO (RÉU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (RÉU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (RÉU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (RÉU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022121-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANO COBUCCIO, BRENDA 

RIBEIRO FRANCHI RÉU: JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA, IRENO ARAUJO 

MAIA, NEOSVALDO GERALDO, DESCONHECIDOS, JUNIOR GARCIA 

BOAVENTURA, ISMAEL MACHADO BARBOSA, ALESSADNRO FRANÇA 

BARBOSA, DORALICE MACHADO BARBOSA, HENRIQUE FERREIRA DE 

ALMEIDA, VALMIR DOS SANTOS, ELIAS FRANCISCO DE SOUZA, 

ERNESTO, ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH, DIVINA ETERNA 

GONZAGA DOS SANTOS, JAIR MARTELO, JACINTO AMORIM NETO, 

ISMAEL MACHADO BARBOSA, IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA, 

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA, 

CLEUZENI DE OLIVEIRA, CLAUDINEI NEVES DE SOUSA, ELIAS 

FRANCISCO DE SOUSA, PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS, SANDRA 

REGINA BERNARDES, CLOVES SOUZA SILVA, ADAO ROSA DE 

OLIVEIRA, DIONISIO FERREIRA LIMA, GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS 

LIMA, ODEIR FERREIRA DE SOUSA, TEREZA BARBOSA DE LIMA, 

DORALICE MACHADO BARBOSA, MATEUS AREDES DA CUNHA, 

FRANCISCO GARCIA ALVES, VILMAR JOSÉ DA SILVA, PAULO EDELSON 

ALVES SARDANHA, ALDO BENTO DE OLIVEIRA, ADÃO ROSA DE 

OLIVEIRA, EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLAUDIO DE ALMEIDA 

SOUZA, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, RITA RIBEIRO 

GOMES, ROSINEIA MACHADO BARBOSA, JOSE AMILTON BISPO, 

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE MEIRA, EMANUEL 

MARTINS FERREIRA, ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA, SANDRA EDNEIA 

ANZIL, KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA, CLEBER CORTONESI 

FERREIRA, GISLAINE SOUZA LIMA, EDER JOSE DOS SANTOS, CÍCERO 

FERREIRA DE SOUZA, SIDNEY DE JESUS FERREIRA, IVANILDO JOSE DE 

SOUZA, CARMELINO FERREIRA DA COSTA, PAULO EDELSON ALVES 

SARDINHA, GENILDA BARBOSA DA SILVA, JOSE MARIA LEITE DE 

SOUZA, LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE, CLEITON 

PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA, LEONARDO PEDROSO, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE BUSANELLO, MARCOS 

APARECIDO FERREIRA, DELZA DUTRA DOS SANTOS, MARILENE DAVID 

DA SILVA, OLEIR FERREIRA DE SOUZA, FABIO LOPES DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA, ROQUE BUSANELLO, DIOGO 

BUSANELLO, RITA DE CASSIA DOS SANTOS, TALISSA GABRIELLY DE 

SOUZA, BENEDITO RODRIGUES RUAS, IRENE REI DE CASTRO, ROBSON 

REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA, REINALDO BALBINO VIEIRA, ISAIAS 

DA SILVA COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA Vistos. 

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por ADRIANO 

COBUCCIO e BRENDA RIBEIRA FRANCHI contra JOÃO FLORINDO DE 

OLIVEIRA, IRENO ARAÚJO MAIA, NEOSVALDO/GERALDO e outros, 

visando à proteção possessória de um imóvel rural denominado Fazenda 

Ponte de Pedra, com árae de 3.363,4885 hectares, matrícula 1.905, CRI de 

Poxoréo/MT, localizada no município homônimo. Inicialmente a demanda foi 

ajuizada perante o d. juízo da Segunda Vara de Poxoréu/MT que conferiu 

o pedido liminar (id 9049818), mas em seguida declinou a competência 

para esta Vara Especializada (id 9049859, pg. 18/20). Vindo os autos 

conclusos, esta Magistrada determinou que a parte autora emendasse a 

inicial a fim de juntar a petição inicial me via original, bem como seus 

documentos (id. 971256) o que foi cumprido conforme se denota do id 

9088195 ao 9089677. Ainda, em julho de 2017 este juízo convalidou os 

atos praticados pelo Magistrado incompetente e determinou a reintegração 

da parte autora na posse, bem como a ampla divulgação do litígio e a 

citação por edital dos ausentes, incertos e desconhecidos (id. 9190252). 

No id. 14436344, esta Magistrada determinou que fosse certificado o 

decurso do prazo do edital de citação, bem como a intimou a parte autora 

para se manifestar sobre o pedido de habilitação formulado pela 

Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais Terra Prometida, além 

da certificação quanto ao depósito do arquivo físico na secretaria. A parte 

autora manifestou pela não admissão da associação no polo passivo (id. 

14675658) e, por sua vez, o Ministério Público opinou pela admissão (id. 
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15318412). Pois bem, com a publicação do edital de citação o feito 

caminha para fase de saneamento, restando apenas a defesa a ser 

apresentada pela defesa dativa, neste caso a Defensoria Pública através 

do Núcleo Fundiário. Com relação ao pedido de admissão da mencionada 

associação ao polo passivo, verifico que assiste total razão o 

representado do parquet na medida que a associação foi constituída com 

intuito exclusivo de auxiliar os réus, de modo que deve sim figurar no polo 

passiva na qualidade de assistente litisconsorcial posto que se enquadra 

na previsão do art. 124 do CPC. Ainda, nesta data, foi noticiado para esta 

Magistrada o depósito do arquivo físico pela parte ré, razão pela qual deve 

ser dada à parte autora ciência de seu conteúdo. Assim, determino: 1. 

Certifique-se quais réus foram citados pessoalmente e quais 

comparecerem espontaneamente ao feito, bem como todos aqueles que 

ofertaram defesa. 1a. Retifique-se a autuação a fim de incluir todos os 

réus no polo passivo, bem como sua advogada 1b. A Associação dos Mini 

e Pequenos Produtores Rurais Terra Prometida deve ser incluída no polo 

passivo na qualidade de assistente litisconsorcial 2. Certifique-se o 

decurso do prazo do edital de citação, conforme decisão carreada ao id. 

14436344 e, após, remeta-se os autos ao Núcleo Fundiário da Defensoria 

Pública para oferecimento de defesa, em 15 dias. 2a. Juntada a defesa, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, manifestar-se, em 15 dias. 3. 

INTIMO a parte autora para, em 5 dias, manifestar-se sobre o arquivo 

físico depositado pela parte ré na secretaria desta Vara Especializada em 

homenagem ao princípio ao contraditório. 4. Dou ciência ao Ministério 

Público. 5. Após conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 335404 Nr: 5995-10.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubimar Barreto Silveira - 

OAB:3640

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 744224 Nr: 41250-24.2011.811.0041

 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: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MÉRCIA PEREIRA 

ARMOS MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOLMAN MUNIZ, Antonio Eterno Pereira, 

Donizete Sebastião de Oliveira, Vanildo Ferreira de Souza, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MOACY FELIPE CAMARAO - OAB:5040, MOACY 

FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 Vistos.

1. O réu Aurizeth Sebastião de Oliveira sai intimado para constituir 

advogado no prazo de 10 dias, sob pena de ser considerado revel nos 

termos do art. 76, paragrafo único, II, CPC.

2. As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 15 

dias. Iniciando-se para a parte autora em 05/10/2018 e, para a parte 

requerida em 29/10/2018, nos termos do art. 364 do NCPC, ressaltando 

que no caso de defensores diversos o prazo será contado em dobro.

3. Em seguida encaminhe os autos a d. Defensora Pública para razões 

finais.

4. Com as juntadas das razões finais, conclusos para sentença.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015833-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHEUS DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008342-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

M. G. D. S. (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBERLI DA SILVA GIMENES OAB - 062.897.521-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015836-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

TANIEL FERNANDES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 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: 1016401-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELSO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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: 1005715-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017871-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ABRAAO ALVES FONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

CAROLINA ROSSETO SANCHES (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: 1015504-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KAREN DAFNE MARQUES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, 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: 1017904-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANE CRISTINA PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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: 1015877-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO MARQUES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – LAUDO PERICIAL REALIZADO NA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO–, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026531-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 0000000 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014946-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FATIMA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – LAUDO PERICIAL REALIZADO NA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO–, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015242-46.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JESSICA MANTOVANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026531-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 10848163 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017811-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RONEY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 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: 1015380-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ROSELI BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

JHONNATAN BERTOLDI DOS SANTOS (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022941-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI CARNEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009924-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015873-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CLAUDIMARA BRANDAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – LAUDO PERICIAL REALIZADO NA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO–, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017814-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MEDINA DA CONCEICAO DE BARROS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono 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: 1005643-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005295-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005226-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015340-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PEREIRA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono 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: 1015866-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL NASCIMENTO DE LIMA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – LAUDO PERICIAL REALIZADO NA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO–, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017824-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON AQUILINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono 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: 1016029-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WALDECI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 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: 1015234-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

RAFAEL AZEVEDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – LAUDO PERICIAL REALIZADO NA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO–, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016858-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELIAS NERES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1016877-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CREDINEIA TEIXEIRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003217-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003217-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS JOSE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Processo nº 1003217-98.2018.8.11.0041 Vistos. 

Intime-se a parte Autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do pagamento voluntário realizado pela Ré, conforme id nº 

15535868. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 2018 Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032487-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ANGELO FERRAZ GUARNIERI (ADVOGADO(A))

ALFREDO CARMINE CESTARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRIZIO CATALANI (RÉU)

FRANCESCO CATALANI (RÉU)

CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032487-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALFREDO CARMINE CESTARI RÉU: CIEBITALIA ADMINISTRADORA DE 

IMOVEIS LTDA - ME, FABRIZIO CATALANI, FRANCESCO CATALANI Vistos 

etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1031468-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ANDRADE (REQUERENTE)

SOLANGE BATISTA DO PRADO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDE VANIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031468-29.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO ANDRADE REQUERIDO: EUDE VANIA DE 

ALMEIDA SILVA Vistos etc. Trata-se de Notificação Judicial proposta por 

PAULO ROBERTO ANDRADE em face de EUDE VANIA DE ALMEIDA 

SILVA, ambos qualificados nos autos. Verifico que foi atribuído a causa o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo, a presente notificação 

discorre sobre o instrumento particular de compra e venda de imóvel no 

valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Desta feita, 

observando o que dispõe o artigo 292 do CPC, atribuo a causa o valor de 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Proceda a Secretaria 

deste Juízo com a retificação do valor da causa, bem como certifique se 

as custas foram devidamente recolhidas. Em caso negativo, intime-se a 

parte autora para em 15 (quinze) dias, proceder com recolhimento das 

custas judiciais complementares, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1024695-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE LELIS COSTA (ADVOGADO(A))

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024695-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

REQUERIDO: LORENA BEZERRA TELES DE FIGUEIREDO Vistos etc. 

Trata-se de Notificação Judicial proposta por HESA 114 – INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA em face de LORENA BEZERRA TELES DE 

FIGUEIREDO, ambos qualificados nos autos. Verifico que foi atribuído a 

causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, a presente notificação 

discorre sobre o instrumento particular de compra e venda de imóvel no 

valor de R$ 216.313,24 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e treze reais 

e vinte e quatro centavos). Desta feita, observando o que dispõe o artigo 

292 do CPC, atribuo a causa o valor de R$ 216.313,24 (duzentos e 

dezesseis mil, trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos). Proceda 

a Secretaria deste Juízo com a retificação do valor da causa, bem como 

certifique se as custas foram devidamente recolhidas. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para em 15 (quinze) dias, proceder com 

recolhimento das custas judiciais complementares, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após o decurso do prazo, certifique-se e 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010732-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA AMANCIA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

NERIUSA SANTOS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ELIEZE EDIL DOS PASSOS (AUTOR(A))

VERGILIO ALVES CORREA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)
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ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

JULIANA DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036868-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ELTON ADRIANO FIGUEIREDO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA PETERSEN MORETTI (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: 1007755-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

JOSUE ADOLFO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 13351234 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014423-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI IRENE DE MORAES 57143897191 (REQUERENTE)

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

BRUNO HENRIQUE GONCALVES (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001173-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 12908670 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016200-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOELTON AMARAL DOS SANTOS (AUTOR(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007093-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIDNEY MAMEDES ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038444-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE KENE REIS FANTI (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Id. 12370252 –, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024098-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO YONAMINE (RÉU)

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER (RÉU)

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008947-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008947-90.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, 

ajuizada por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e 

MARCELO AUGUSTO BORGES em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos qualificados nos autos. Indeferido o recolhimento das custas 

processuais no final do processo (id. 13134343), o autor promoveu o seu 

recolhimento (id. 13574726), entretanto, foi observado o descompasso 

entre a pretensão do autor e o valor atribuído a causa, ao que foi 

determinado a sua intimação para a retificação do valor com o 

consequente recolhimento das custas complementares, nos termos do 

artigo 292, inciso I, do CPC (id. 14789461). O autor compareceu nos autos 

aduzindo que atribuir valor aleatório à causa poderá causar prejuízo de 

grande monta e que os valores trazidos na exordial servem apenas como 

parâmetro para a valorização dos trabalhos profissionais que foram 

desenvolvidos, não servindo como valor econômico pretendido. Por fim, 

alegou, que poderá ser distribuídos outros pedidos dessa natureza e o 

recolhimento das custas em todos os procedimentos o levará à 

bancarrota, o que impedirá o seu acesso à justiça, não cumprindo com a 

determinação (id. 14789461). Pois bem, quanto ao valor da causa, o autor 

deixa claro a sua pretensão no item 22 da exordial, ao que em 

consonância com o artigo 292, inciso I, § 3º, do CPC, atribuo a causa o 

valor de R$ 20.298,12 (vinte mil reais duzentos e noventa e oito reais e 

doze centavos). Quanto a alegação de que poderão ser distribuídos 

pedidos dessa mesma natureza e o devido recolhimento poderá lhe 

causar onerosidade, ao ponto de impedir o seu acesso à justiça para 

cobrar o que lhe é devido, ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela 

Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar) ou conforme 

o caso, o parcelamento das custas ou pagamento ao final do processo e 

realizada consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo, o que se verifica 

é que autor possui patrimônio expressivo que não condiz com os fatos 

alegados. Desta feita, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias,  efetue o recolh imento das 

custas/complementares, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Proceda a Secretaria deste Juízo com a retificação 

do valor da causa. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122615 Nr: 19883-65.2016.811.0041

 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: NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 816558 Nr: 22995-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORBOLETA 1 JOIAS E ACESSORIOS LTDA, 

RONALD VUOLO EUBANK, VITORIA COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE 

MODA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16.785, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:307.482, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, 

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELL IVANESCIUC - 

OAB:215.953-SP, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196

 Vistos.

Concedo às partes, prazo para apresentação de alegações finais escritas 

de 10 (dez) dias, sucessivos e independentes, estabelecendo o início do 

prazo a partir do dia 08.10.2018 à autora.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954176 Nr: 2156-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PENHA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954176 Nr: 2156-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PENHA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

apresentado. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098368 Nr: 9856-23.2016.811.0041

 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: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP GÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GONÇALVES GOMES 

- OAB:266894-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação Vigente, verificando o Malote digital de fls. 71, 

impulsiono o feito, devendo ser intimado a parte autora promova o depósito 

da diligencia na Carta Precatória distribuída pelo PJE comarca de Sinop/MT. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318781 Nr: 21336-13.2007.811.0041

 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: LUPPA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO FERREIRA MEIRA, VALTERLEI JOSÉ 

TORNAQUE, ALONSO SERGIO DE CERQUEIRA GATTI, VALDOMIRO 

OLIVEIRA DA SILVA, RUBENS MAURO RIBEIRO, PAULO PEREIRA LESSA, 

ÂNGELO FERREIRA GOMES FILHO, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4.575 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, 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.: 1095795 Nr: 8724-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERSON NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/RO 3384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O

 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.: 1132985 Nr: 24225-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIZIANE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENICE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590, ALEX MARTINS SALVATIERRA - OAB:19.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 179292 Nr: 26606-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO BENEDITO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINO PRISCO DA SILVA, SANENG 

SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA., FRANCISCA BENTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, FRANCISCO FLAMARION 

PINHEIRO JÚNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 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.: 226132 Nr: 37425-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MICHELLY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BARROZO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 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.: 390073 Nr: 25481-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947895 Nr: 59078-28.2014.811.0041

 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: TANIA MARIA NUNES RIBEIRO

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

PRIMESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 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.: 365324 Nr: 3391-42.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FILOMENA DE ARRUDA, OSMAMBDE GOMES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES ORTOBOM LTDA, JOILSON ALVES 

DE OLIVEIRA, LOURENÇO DOMINGOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860219 Nr: 1916-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, ROSILEIA DA SILVA 

ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

SOLANGE VENCIO MORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 460529 Nr: 29794-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 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.: 155654 Nr: 8860-45.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033156 Nr: 38171-95.2015.811.0041

 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: WESLEY PEREIRA DIAS

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

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código 1033156

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 122).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.
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Cuiabá, 30 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033156 Nr: 38171-95.2015.811.0041

 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: WPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMSS

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

11.439

 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 para intimar a REQUERIDA a se 

manifestar sobre o laudo do perito do juízo 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022941-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI CARNEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022941-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

IVONI CARNEIRO DE MORAES REQUERIDO: LEDA DA SILVEIRA RAMALHO 

SANTOS Vistos etc. IVONE CARNEIRO DE MORAES ajuizou a presente 

“AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGENCIA – 

CAUTELAR” em face do LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS, 

pretendendo, liminarmente, a averbação da presente ação à margem das 

matrículas do imóvel objeto da lide, bem como tutela provisória de urgência 

cautelar determinando ao seu locatário, que deposite nos autos, os 

aluguéis vincendos do contrato nº 175/2013/SESP – vigência 06.12.2015 à 

05.12.2018 – contrato continuado (credor 2009.05429-0), enquanto 

perdurar a locação e/ou ulterior deliberação. Determinada inicialmente a 

intimação do autor para comprovar a insuficiência de recursos para 

aferição da possibilidade da concessão dos benefícios da gratuidade de 

justiça (id. 14405997), este manifestou nos autos recolhendo as custas 

tendo como base o valor da causa o montante de R$ 38.900,00 (trinta e 

oito mil e novecentos reais) (id. 14624879 e 14624907), contudo, com a 

extensão dos pedidos e em consonância com o disposto no artigo 292 do 

CPC, por meio do despacho (id. 14748005), foi atribuído a causa o valor de 

R$ 200,000.00 (duzentos mil reais) e determinado o recolhimento das 

custas complementares, ao que o autor requereu o parcelamento em 06 

(seis) vezes (id.15571528). É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de 

parcelamento das custas remanescentes, levando em consideração as 

alegações do autor, bem como as consultas realizadas aos sistemas 

disponibilizados a este Juízo, defiro o pedido constante no petitório id. 

15571528, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto ao autor o 

pagamento das custas processuais complementares, em 06 (seis) 

parcelas, sendo a primeira dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

as demais no mesmo dia subsequente de cada mês, ciente que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar na extinção do 

processo. 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, 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 logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária a existência do direito que embora alienado o domínio 

dos bens em questão para a parte ré, o autor seria o seu administrador e 

beneficiário dos frutos decorrentes “aluguel”, conforme ressalta dos 

documentos/procuração (ids. 14394822, 14394917, 14394975 e 

14395019). Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma 

vez que se tratando os frutos de “dinheiro” em espécie, que poderá ser 

gasto, e não havendo informação nos autos de que a parte ré seja 

detentora de patrimônio suficiente para sua possível reparação, o que, 

além de implicar em perigo de dano ao próprio direito material, caracteriza 

risco ao resultado útil deste processo. Além disso, com o arresto dos 

valores decorrentes dos alugueis do imóvel, não produzirá perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que os valores 

permanecerão depositados em Juízo, assim a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar o arresto 

cautelar dos aluguéis vincendos do contrato nº 175/2013/SESP – vigência 

06.12.2015 à 05.12.2018 – contrato continuado (credor 2009.05429-0), 

enquanto perdurar a locação e/ou ulterior deliberação, bem como a 

averbação da existência desta ação na matrícula dos imóveis nº 1514 e 

1515, nos termos da Lei 13.097/2015. Oficie-se o órgão ordenador de 

despesas (Secretaria Adjunta Estadual – SATE/SEFAZ (FIPLAN), para que 

tomem conhecimento da tutela deferida e procedam com o depósito judicial 

dos respectivos aluguéis vinculado ao presente feito, mediante expedição 

de guia junto ao site do Tribunal de Justiça Estatual 

(http://www.tjmt.jus.br/), encaminhando-lhe cópia desta decisão. 

Oficie-se, o Cartório de Registro Imobiliário do município de Feliz Natal/MT, 

para que proceda com as averbações, encaminhando-lhe cópia desta 

decisão. Oficie-se, ainda, a Secretária de Estado de Segurança Pública – 

SESP, por meio do Secretário de Estado de Segurança Pública, para que 

tome conhecimento da presente decisão, encaminhando-lhe cópia, visto 

que o imóvel em questão é objeto do contrato de locação que abriga à 

Delegacia de Polícia de Feliz Natal/MT. Por fim, em atenção ao que 

determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 23.11.2018, às 14:30 

horas, para audiência de conciliação que será realizada na sala 07 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 
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Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023254-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023254-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA RÉU: FULANO DE TAL, MRV PRIME 

PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. AMANDA 

RAFAELA GOMES DA SILVA ajuizou a “AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de 

FULANO DE TAL e MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA., pretendendo, liminarmente, a sua imissão na posse do imóvel que 

adquiriu da construtora e que estaria ocupado por pelo réu desconhecido, 

matrícula n. 78.194 do 5º Serviço Notarial e Registral da Capital. 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, 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 logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária a aquisição da construtora 

corré do imóvel objeto desta ação, conforme se denota do contrato 

particular de promessa de compra e venda, o seu financiamento junto a 

instituição financeira, a confissão de dívida relativa a parte não financiável 

e o parcelamento pela própria construtora, o adimplemento das obrigações 

decorrentes dos citados instrumentos, termo de posse, bem como a 

ocupação da unidade habitacional por terceiros desconhecido (id´s 

14436915 a 14437172). Do mesmo modo, foi possível verificar o perigo de 

dano, uma vez que o bem pode ser objeto de depredação, vindo a sofrer 

consequente depreciação, além de impor manifesto cerceamento ao direito 

de propriedade da parte autora. Além disso, observa-se que não há perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo a parte ré. Assim, preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada comporta deferimento, 

eis que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante 

do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência 

vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para determinar a imissão 

da parte autora na posse do imóvel objeto desta ação, concedendo à 

parte ré ocupante, o prazo de 10 (dez) dias para desocupá-lo 

voluntariamente, sob pena de sê-lo feito coercitiva e forçadamente, logo 

que decorrido o prazo alinhado, o que deverá ser realizado com todas as 

cautelas que se fizerem necessárias para tanto. Em atenção ao que 

determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 23/11/2018, às 08:00 

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, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, I). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para maior agilidade 

processual, consigne que a parte autora poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. 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.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1027393-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027393-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L. T. ARTIGOS 

DO VESTUARIO LTDA - EPP Vistos. Diante da manifestação da parte 

autora de id 15700527, revogo a liminar de despejo. De outro norte, defiro 

a constatação do estado do imóvel objeto da locação e caso esteja 

abandonado a imissão incontinente da parte autora em sua posse, nos 

termos do artigo 66 da Lei n. 8.245/1991. Às providências. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009979-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS (ADVOGADO(A))

FERNANDO CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009979-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO CORREA DOS SANTOS RÉU: CX CONSTRUCOES LTDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS (danos materiais) DANO 

MORAL interposta por FERNANDO CORREA DOS SANTOS em desfavor 

de CX CONSTRUCOES LTDA. Em sede de contestação o requerido 

invocou a existência de Cláusula de Compromisso arbitral no contrato 

objeto da demanda, pugnando, então pela extinção do feito, na forma do 

que estabelece o art. 487, VII do CPC. Nesse sentido, o requerente 

sustentou a nulidade da cláusula arbitral ao argumento que a mesma "... 
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não respeita os requisitos legais para figurar no contrato de adesão, em 

que a prestadora de serviço delimita as normas que regeram a relação de 

consumo, não sendo equilibradas como devem ser no contrato de compra 

e venda, sendo assim, vulnerável o consumidor." (id. 14629889 - Pág. 2) 

Considerando a existência de cláusula submetendo a solução de conflito 

decorrente do contrato ao juízo arbitral, e a alegação de nulidade da 

referida cláusula, é de se observar o estabelecido nas Resoluções n. 

5/2015/TP e 12/2015/TP, que atribuíram à 4ª e 5ª Vara Cível a competência 

para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei de 

Arbitragem. Assim sendo, declaro-me incompetente, ao que determino 

encaminhamento dos autos à redistribuição, devendo ser direcionada para 

a 4ª ou 5ª Varas Cíveis da Capital. Às providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028403-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAIS DALTRO (ADVOGADO(A))

WELEN FERNANDA JUSTO (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO GOMES DANTAS (AUTOR(A))

MARIANA DE FREITAS PINHAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO IDENTIFICADO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028403-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELEN FERNANDA JUSTO, MARIANA DE FREITAS PINHAL, CARLOS 

EDUARDO GOMES DANTAS Vistos. Trata-se de pedido de restituição de 

coisa apreendida formulado, inicialmente, por WELEN FERNANDA JUSTO, 

enquanto incidente ao processo criminal de n. 274/2010 (cód. 300455) em 

trâmite perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca. Narra o pleito inaugural 

que a requerente teria entregue à pessoa de nome Fortunado (indiciado 

naquele Juízo) a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o intuito de 

obter gabarito de prova de certame público. Ante a confissão do indiciado 

de que recebera o aludido valor, pretende o levantamento da referida 

importância. O pedido foi formulado no ano de 2011 (id. 15027977 - Pág. 

2). Pedido similar foi realizada no bojo do referido incidente pelas 

seguintes pessoas: a) MARIANA DE FREITAS PINHAL (id. 15027982 - Pág. 

1), solicitando a devolução de R$ 7.000,00 (sete mil reais), embora alega 

ter efetuado pagamento na monta de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais) a pessoa de nome Fortunado; e b) CARLOS EDUARDO GOMES 

DANTAS (id. 15027993 - Pág. 1), solicitando a devolução da quantia de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). O Ministério Público em 04.11.2014 

(id. 15028010 - Pág. 1/3) opinou pelo indeferimento do pedido, suscitando 

que os requerentes não seriam vítimas, ao contrário, atuaram em conluio 

com a pessoa de nome Fortunado. Concluiu, assim, que além do 

indeferimento do pleito, deveria ser decretado o perdimento dos referidos 

valores em favor do Tesouro Nacional. Nova manifestação do Ministério 

Público em 14.06.2017 reiterando o parecer anterior e pugnando pelo 

indeferimento (id. 15028005 - Pág. 21). Em decisão do id. 15028013 - Pág. 

1/4, lavrada em 14.08.2018, os referidos pedidos foram indeferidos. 

Note-se, que apesar do indeferimento, houve determinação da titular da 

referida unidade jurisdicional para que “... sejam os pedidos de restituição 

autuados em incidente próprio, com cópias da presente decisão e demais 

correlatos, e após, seja o incidente de restituição REMETIDO AO JUÍZO 

CÍVEL, com fulcro no § 4º do artigo 120 do CPP, onde os requerentes e 

demais interessados poderão provar que os valores lhe pertencem.” (id. 

15028013 - Pág. 4 – caixa alta no original) Ante a referida determinação, 

houve a autuação do incidente com remessa à distribuição, ao que este 

Juízo recebeu o presente feito. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. O processo civil é orientado pelo princípio da inércia, ou seja, não 

é possível que o Poder Judiciário atue de ofício, sendo certo que a 

jurisdição só age quando provocada (ne procedat iudex ex officio; nemo 

iudex sine actore). Outrossim, é certo que toda demanda interposta 

precisa obedecer as condições da ação. Assim sendo, o encaminhamento 

da cópia do presente incidente a este Juízo me parece ser açodada, na 

medida em que inexiste pedido na seara cível, a determinação de 

apreensão da coisa cuja restituição é pleiteada foi determinada pelo Juízo 

criminal e já existe decisão indeferindo o pedido de restituição. Note-se, 

que o Art. 120, § 1º do CPP possui a seguinte redação: “Art. 120. A 

restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial 

ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao 

direito do reclamante. § 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de 

restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo 

de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá 

decidir o incidente. § 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só 

a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em 

poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu 

direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 

dois dias para arrazoar.” (grifo nosso) Na decisão do id. 15028013 - Pág. 

1/4 o Juízo criminal assenta o seguinte: “(...) registro que os valores 

apreendidos não podem ser objeto de perdimento em favor do tesouro 

nacional, por não ter sido comprovada a proveniência ilícita dos mesmos, 

haja vista que o Inquérito Policial foi arquivado em razão das condutas 

praticadas pelos os investigados não constituírem crime. (...) Pelo mesmo 

motivo e por uma razão lógica, a manutenção da apreensão dos valores 

postulados não mais interessa a jurisdição criminal. Todavia, impossível é 

a restituição do valores apreendidos, porquanto não haver prova plena da 

propriedade dos numerários e existirem dúvidas sobre tal questão.” (id. 

15028013 - Pág. 2 – grifo nosso) Ora, na hipótese dúvida quanto a 

propriedade dos numerários apreendidos no bojo do procedimento 

investigatório criminal, deveria ter sido facultado aos requerentes a 

produção de prova consoante estabelece o § 1º do art. 120 do CPP, 

observando-se, ainda, o procedimento estabelecido pelo § 2º do referido 

dispositivo legal. Doutro lado, é certo que optou a magistrada pelo 

indeferimento do pedido, mas determinando o encaminhamento de 

incidente ao Juízo Cível, apoiando-se no que preleciona o § 4º do art. 120 

do CPP. Contudo, com todas as vênias, creio que equivocou-se a nobre 

colega. Note-se, que o dispositivo em questão (§4º do art. 120 do CPP) 

possui a seguinte redação: “§ 4o Em caso de dúvida sobre quem seja o 

verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o 

depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as 

detinha, se for pessoa idônea.” (grifo nosso) Ab initio, não foi determinado 

o depósito dos valores cuja restituição é solicitada, ao que se pressupõe 

que os aludidos valores encontram-se depositados na conta única, 

quando é certo que o arquivamento do Inquérito Policial nos aponta que os 

valores deveriam, no mínimo, ser restituídos à pessoa que os detinha. 

Doutro lado, quando o dispositivo legal estabelece que o juiz “remeterá as 

partes para o juízo cível,...”, não significa dizer que será instaurado 

incidente com remessa ao Juízo cível para que se instaure procedimento, 

de ofício, visando a apuração da propriedade do bem e se ordene ou não 

a eventual restituição. Na realidade a remessa das partes ao Juízo Cível, 

pressupõe a existência de um Juízo de incerteza na seara criminal e a 

determinação para que a parte ingresse com eventual demanda na seara 

cível, com o intuito de obter uma eventual sentença declaratória. 

Outrossim, a remessa a este Juízo de cópia do incidente que tramitou 

perante o juízo criminal, e que restou indeferido, mostra-se inapto para dar 

ensejo a inauguração de uma relação jurídica válida, na forma do que 

estabelece o art. 330, I, § 1º, I e II do CPC, evidenciando, ainda, a ausência 

de interesse processual na instauração de procedimento voluntário e no 

qual inexiste pedido formulado pela parte legitimada. Assim sendo, julgo 

extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, na forma do que 

estabelece o art. 485, I, IV e VI do CPC. Sem custas e honorários ante a 

ausência de resistência, recolhimento de custas e instauração do feito 

pela parte legitimada. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

outubro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015620-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015620-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONTTATO CONSTRUCOES, TRANSPORTE E LOGISTICA 

EIRELI - ME REQUERIDO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 
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Vistos. CONTTATO CONSTRUTORA TRANSPORTES E LOGISTICA 

EIRELI-ME, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, ingressou com 

a presente ação de cobrança c/c obrigação de fazer e danos em 

desfavor da TOKIO MARINE SEGURADORA, devidamente qualificada, 

suscitando, em síntese, que contratou com a requerida seguro de seu 

veículo TOYOTA HILUX CD SRV D4-D 4X4 3.0 TDI AUT ANO MODELO 

2010 CHASSI 8AJFZ29G4A6104189, PLACA NJV 1754, conforme apólice 

n.º 15245497, com vigência compreendida entre 16/12/2016 A 16/12/2017. 

Alegou que o valor o valor do prêmio seria de R$ 8.555,86, cujo 

pagamento foi fracionado em 06 parcelas de R$ 1.531,12, que deveriam 

ser debitadas automaticamente na conta do Banco Santander, Ag. 4407, 

CC 13000359-0, tendo como vencimento da primeira parcela a data de 

26/12/2016. Sustenta que em 03.02.2017 o veículo Segurado veio a se 

envolver em um acidente de transito na Rodovia SP 483 KM 40.400 

(TACIBA-SP), ao que em razão do valor do conserto - R$ 116.232,76 -, 

haveria caracterização da perda total do veículo, na medida em que os 

danos superariam 75% do valor de mercado do mesmo, levando-se em 

consideração sua avaliação na tabela FIPE. Afirma, entretanto, que ao 

regular o sinistro, a requerida lhe negou a cobertura sob a alegação de a 

apólice em questão havia sido cancelada por falta de pagamento do 

prêmio, esclarecendo que como não houve o debito na conta corrente 

informada, teria ocorrido envio de boleto à agencia bancaria do Segurado 

e em razão da falta de pagamento do mesmo ocorreu o cancelamento em 

questão. Invoca, assim, a mudança unilateral da forma de pagamento, bem 

como a ilegalidade no cancelamento do contrato, na medida em que teria 

utilizado os serviços contratados do seguro em janeiro de 2017. Pleiteia, 

assim, a procedência da demanda para condenar a requerida ao 

pagamento do valor do veículo segurado, e alternativamente à obrigação 

da requerida em regular o sinistro ocorrido. Formulou, ainda, pedidos de 

danos materiais e morais. Com a inicial vieram documentos. Realizada 

audiência de conciliação (id. 9723994) esta restou inexitosa. O requerido 

apresentou contestação (id. 9524277) arguindo que houve cancelamento 

da apólice por falta de pagamento de todas as parcelas do prêmio, 

decorrendo, assim, a impossibilidade de se responsabilizar a requerida 

pelos danos sofridos pelo mesmo. Aduziu o requerido que houve tentativa 

de débito da 1ª parcela em 26/12/2016, mas não houve o débito em razão 

da falta de autorização do requerente em sua conta corrente. Sustentou, 

ainda, que nenhuma parcela dos prêmios estabelecidos foi pago até a 

presente oportunidade, ressaltando, então, que não teria ocorrido a 

formalização do contrato, o que motivou o cancelamento da apólice, 

independente de notificação. Refutou, assim, os pedidos formulados na 

inicial. Com a contestação vieram documentos. Houve impugnação à 

contestação (id. 9964960). Facultou-se às partes a especificação de 

provas (id. 10011668), ao que a requerida (id. 10077223) pugnou pelo 

julgamento da lide no estado em que se encontra, e o autor (id. 10131223) 

pleiteou a produção de prova documental e testemunhal. É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Não verifico necessidade na produção de 

provas, além daquelas já existentes nos autos, na medida em que a 

matéria em discussão é singela e eminentemente de direito. Ab initio, é de 

se ressaltar que a atividade securitária objeto dos autos está abrangida 

pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, 

§ 2º 1 , devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na 

legislação consumerista, modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as 

partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em 

relação ao fornecedor. Nesse sentido, destaco que a celeuma na hipótese 

em tela reside saber se em função da inadimplência verificada é possível 

ou não o cancelamento automático do contrato de seguro. Em tese a 

rescisão do contrato e o cancelamento da apólice só poderia ocorrer após 

expressa comunicação da requerida ao segurado ou seu representante 

legal, e o transcurso do prazo concedido para pagamento do prêmio 

(prestação) em atraso, o que no caso não ocorreu. O Código Civil, ao 

regular, de modo geral, o contrato de seguro, prevê, em seu art. 757, que: 

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados.” Na lição de Sergio Cavalieri Filho[1], 

o contrato de seguro é aquele “pelo qual o segurador, mediante o 

recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de 

pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco 

a que está sujeito se materialize em um sinistro”. Note-se, que o requerido 

escora-se no art. 763 do CC para justificar a conduta em questão. O 

aludido dispositivo legal possui a seguinte redação: “Art. 763. Não terá 

direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do 

prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.” (grifo nosso) 

Denota-se, que o dispositivo impede o pagamento quando o segurado 

“está em mora”, e não quando o mesmo encontra-se inadimplente. In casu, 

há de se ter em mente que não se trata de simples inadimplência verificada 

no curso do contrato, mas alegação de ausência de formação do contrato 

ante a inadimplência da primeira parcela e de todas as demais prestações 

do seguro, ao que alega a requerida a inexistência de formalização do 

mesmo. Calha ponderar, que no presente feito o autor não depositou em 

Juízo os valores do prêmio contratado e sequer cogitou a consignação em 

pagamento. Na realidade pretende que a requerida cumpra suposta 

obrigação contratual, sem contudo cumprir a sua parte concernente ao 

pagamento do prêmio contratado. Note-se, que no caso em tela, o 

vencimento da primeira parcela do contrato de seguro venceu em 

26/12/2016 e o sinistro ocorreu apenas em 03.02.2017, ou seja após o 

vencimento das 02 (duas) primeiras parcelas sem que tenha ocorrido 

qualquer pagamento. Necessário, portanto, apurar se a falta de 

pagamento decorreu de falha no dever de informação, vez que o autor 

alega que deveria ser mediante débito automático, e não por boleto e se foi 

legítima a recusa da cobertura securitária, tendo em vista a vigência do 

contrato de seguro; Com efeito, vê-se da proposta do seguro que o seu 

período de vigência era anual, tendo sido ajustado o prêmio total em R$ 

9.197,29 (id. 7271728 - Pág. 3), mediante o pagamento de 6 prestações 

mensais de R$ 1.531,12, através de débito em conta, com vencimento da 

primeira parcela no dia 26.12.2016 e as demais todo dia 16 de cada mês. 

No que concerne ao início da cobertura do seguro, denota-se que a 

proposta estabeleceu o pagamento do prêmio do seguro antes de a 

proponente – sociedade seguradora - manifestar aceitação do risco, 

tendo sido estabelecido o prazo de vigência de um ano a partir do seu 

preenchimento. É interessante consignar que na proposta do seguro, 

apresentado pelo requerente, consta cláusula com a seguinte redação: 

“(4) estou ciente de que o não pagamento da parcela do seguro até a data 

limite ajustada, independente da forma de pagamento por mim escolhida, 

implicará na suspensão das garantias contratadas e no posterior 

cancelamento da apólice, nos termos das condições gerais do seguro; (...) 

(13) Caso não seja possível efetivar a cobrança do prêmio do seguro na 

primeira opção indicada no campo “Dados da cobrança”, autorizo a 

alteração da forma de pagamento para a segunda opção por mim indicada. 

(...) (15) Declaro ter conhecimento de que, em caso de indicação de conta 

corrente ou cartão de crédito de terceiro para pagamento do prêmio do 

seguro, esse poderá a qualquer tempo, solicitar a inibição do débito do 

prêmio do seguro. Neste caso, a Seguradora enviará boleto de cobrança 

do prêmio de seguro para o endereço cadastrado na proposta. 

Observações (...) (3) independente de interpelação, notificação, ou 

protesto, no caso de ausência de provisão de fundos na conta indicada 

para débito do prêmio, a apólice será automaticamente cancelada, não 

cabendo nenhuma responsabilidade ao Banco, corretora de seguros ou 

seguradora; (4) Caso o débito do prêmio não seja efetivado, o segurado 

deverá entrar em contato com a seguradora, para a devida regularização;” 

(id. 7271706 - Pág. 2 – grifo nosso) Portanto, a obrigação para manter 

contato, na hipótese do débito não ser efetivado seria do 

segurado/requerente, que deveria manter controle de sua conta. Além da 

falta de pagamento da primeira parcela, não houve o pagamento da 

segunda parcela que também venceu antes do sinistro. As cláusula 

demonstram, ainda, que a falta de autorização do débito – seja por falha 

da instituição financeira, ou culpa do requerido -, autorizava a requerida a 

encaminhar a cobrança do prêmio via boleto, não havendo, assim, que se 

falar em modificação unilateral e indevida da forma de cobrança. Contudo, 

mesmo com o encaminhamento do boleto a inadimplência permaneceu 

(diga-se de passagem persistiu durante o trâmite da presente demanda), o 

que incide, no meu sentir a incidência das cláusulas que estabelecem o 

cancelamento da apólice, na medida em que não houve formalização do 

contrato. Aliás, a legislação de regência dispõe que qualquer indenização 

decorrente do contrato de seguros dependerá de prova de pagamento do 

prêmio devido, antes da ocorrência do sinistro, conforme art. 12 do 

Decreto nº 73/66, in verbis: “Art 12. A obrigação do pagamento do prêmio 

pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice ou bilhete de 

seguro, ficando suspensa a cobertura do seguro até o pagamento do 

prêmio e demais encargos. Parágrafo único. Qualquer indenização 

decorrente do contrato de seguros dependerá de prova de pagamento do 

prêmio devido, antes da ocorrência do sinistro.” Considerando as 

peculiaridades da situação concreta, não verifico boa-fé do requerente em 

exigir o exigir o pagamento da indenização securitária, sem que tenha 
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realizado nenhum pagamento dos prêmios estabelecidos. Entendo, 

portanto, como legítima a recusa da cobertura, não havendo que se falar 

em ofensa a dignidade da parte e, por conseguinte, em dano moral 

indenizável. Em situação similar já se decidiu: “Apelação. Ação de 

obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais. 

Contrato de seguro de automóvel. Sinistro ocorrido após o envio da 

proposta, mas antes da aceitação pela sociedade seguradora. Ausência 

de pagamento da parcela do prêmio vencida antes do referido evento. 

Recusa da cobertura securitária. Sentença de improcedência. O não 

pagamento da primeira parcela do prêmio, uma vez erigido como motivo 

para não aceitação do risco, nos termos de cláusula contratual constante 

da proposta justifica a negativa da cobertura securitária, porquanto o 

contrato não se perfectibilizou. Nesse sentido, a legislação de regência 

dispõe que qualquer indenização decorrente do contrato de seguros 

dependerá de prova de pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência 

do sinistro. Registra-se que a inadimplência se deu por fato exclusivo do 

consumidor, vez que recebeu o boleto para pagar, exarou o seu de 

acordo, mas quedou-se inerte quanto à sua obrigação, sendo 

improsperável a alegação de que haveria débito direto em conta corrente, 

portanto. Inexistência de dever de indenizar. Desprovimento do recurso.” 

(TJRJ - APL: 00095838320128190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 

1 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de 

Julgamento: 13/04/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 15/04/2016) “SEGURO DE VEÍCULO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA 

PARCELA DO PRÊMIO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. Se a apólice 

prevê o cancelamento automático do contrato em caso de falta de 

pagamento da primeira parcela do prêmio e o sinistro ocorreu após o 

contrato ter sido cancelado, nenhuma obrigação tem a seguradora de 

indenizar o segurado. Recurso desprovido.” (TJSP - APL: 

00195173520118260477 SP 0019517-35.2011.8.26.0477, Relator: Gilberto 

Leme, Data de Julgamento: 20/10/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/10/2014) “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE DA PARCELA DO 

SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO 

DA PRIMEIRA PARCELA POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. 

CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO LÍCITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível Nº 

71006238273, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 25/10/2016). Diante do exposto, e por 

tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos inaugurais. 

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa no 

montante 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código 

de Processo Civil. 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, 05 de outubro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito [1] FILHO CAVALIERI, SÉRGIO. “Programa de 

Responsabilidade Civil”, 3ª edição, Malheiros Editores, p.364

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022793-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

SERGIO VITORIO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022793-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SERGIO VITORIO DE CASTRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora em petição conjunta 

com a credora compareceu aos autos (id. 15589463), informando que foi 

entabulado acordo com a devedora, o comprovante de depósito do 

montante acordado foi juntado aos autos nos (ids. 15650742 e 15650744). 

É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. Assim, 

HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, extinguindo o presente cumprimento de sentença nos 

termos do art. 487, III, “b” e 924 II ambos do CPC. Custas e honorários na 

forma pactuada. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

14037154 pág. 02), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 9124558), devendo ser observado o 

disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 

03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, 

monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012419-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

KATIA MARIA DE LARA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028477-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADVOGADO(A))

GUERINO FERRARIN (REQUERENTE)

ANDRE PIVETTA FERRARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON RODRIGO SALVATORI (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 15380124, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018599-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO (ADVOGADO(A))

LETICIA THOMAZ SANTIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 
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objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013781-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027741-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 15545595, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037080-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

GENIVALDO BARROS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 07/11/2018, às 15:30 horas, 

que realizar-se-à pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022295-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MEDEIROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

avaliação médica/laudo pericial ID nº 15624114, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022816-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL (AUTOR(A))

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021033-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARCIO PEREIRA (RÉU)

ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 15652310, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021872-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTHOS XAVIER RODRIGUES (AUTOR(A))

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013246-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO FRANCO DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

avaliação médica/laudo pericial ID nº 15039779, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013163-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KASSIANE CAMARGO TSUBOUCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a parts autora, a pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o avaliação médica/laudo 

pericial ID nº 15047964, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016396-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

TROPICAL PALACE HOTEL E TURISMO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ ANTONIO DAS GRACAS OAB - 061.943.971-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019245-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON FONSECA MONTEIRO (REQUERENTE)

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019447-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN PRISCILA SOARES COSTA (AUTOR(A))

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021408-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022637-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR(A))

MICHELLE ALVES DONEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021628-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009589-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA (EXEQUENTE)

LUCIANO PEDROSO DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais , no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018328-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial id. 15652142, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029320-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE (AUTOR(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029320-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE RÉU: HELBOR 

EMPREENDIMENTOS S.A. Apense-se aos autos sob o n.º 

1018129-37.2017.811.0041 – Pje. Cuida-se de Ação de Reparação de 

Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Condomínio Helbor Dual Business Office & Corporate contra Helbor 

Empreendimentos S/A. Alega que desde o recebimento do edifício pelo 

autor, inúmeras irregularidades e diversos problemas estão sendo 

detectados, decorrentes de defeitos na prestação de serviço e ou dos 

materiais neles empregados por parte da construtora, forçando o autor a 

constantemente abrir chamados e enviar notificações, na tentativa de 

solução rápida e eficiente dos problemas. Dentre estes problemas, 

constatou-se que o revestimento externo de pastilhas de vidro 

apresentam desgastes significativos não correlatos a desgaste natural. 

Diante dos problemas contrataram o perito para realizar a vistoria, o qual 

constatou que que o problema (mutação da coloração das pastilhas) pode 

ter ocorrido em razão do assentamento errado das pastilhas, ou pelo 

rejuntamento inadequado e ou por defeito de fábrica das referidas 

pastilhas. Assim, pretende, em sede de tutela de urgência, que a parte ré 

proceda ao imediato serviço de reparo no revestimento externo de 

pastilhas de vidro de todo o edifício, a fim de ser revolvido o problema de 

defeito do produto instalado relativo tanto a sua aparência (pastilhas estão 

se descolorindo, perdendo o brilho, e trocando de cor), como à sua 

segurança, pois corre o risco de se depreenderem e causar danos aos 

usuários. Com a inicial vieram 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. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

acolhimento. Na hipótese, identifico a probabilidade de o direito existir, 

notadamente pelo laudo de vistoria técnica, o qual veio acompanhado de 

fotografias que demonstram a descoloração e o desprendimento das 

pastilhas de vidro do edifício. Frisa que a parte autora encaminhou e-mail 
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para a ré, que por sua vez apenas abriu a ordem de serviço e nada fez 

para sanar o problema apresentado. Quanto ao requisito do perigo de 

dano, este exsurge dos prejuízos causados pela deterioração do bem, 

além do risco de desprendimentos das pastilhas, podendo causar 

acidentes com os usuários do edifício. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois caso fique demonstrado à inexistência de culpa da ré, poderá acionar 

a autora para reparar eventuais prejuízos sofridos. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando 

que a parte ré proceda com o reparo no revestimento externo de pastilhas 

de vidro do Edifício HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE & CORPORATE, com 

início no prazo de 15 (quinze) dias. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 

537, do CPC/2015. 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 04/12/2018, às 11h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado dos autores 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 existente entre 

as partes, inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do 

CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020639-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019440-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA OLIVEIRA SALES (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018997-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028870-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019619-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

avaliação médica/laudo pericial ID nº 15627287, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011012-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROSENDO SIMPLICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002773-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016899-23.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

FLAVIA RIOS MARIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES (RÉU)

NILCE MACEDO BARBOSA (ADVOGADO(A))

UZIEL MENDES ALVES (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005635-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017579-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

avaliação médica/laudo pericial ID nº 15566116, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017664-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

avaliação médica/laudo pericial ID nº 1559644, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021783-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NATALINO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016826-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

SILVANI LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026618-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

BRUNO JOSIMAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017016-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EGIDIO DE LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e 

requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

avaliação médica/laudo pericial ID nº 15593778, no prazo de 15 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013820-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR CANDEIA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021034-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016819-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WHERLLEN JUNIOR DE MAGALHAES (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022076-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DANIEL PEREIRA SARMAZI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para manifestar sobre a Carta Precatória devolvida de ids. 15776168 e 

15776170, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012305-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JORDAN RAFAEL SILVA SANTOS LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015656-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GILDAZIO INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035630-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019623-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010593-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029859-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França (REQUERENTE)

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029859-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA REQUERIDO: 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR 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 03/12/2018, às 

11h00 – Sala: Conciliação 07, 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 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). 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. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936459 Nr: 52807-03.2014.811.0041

 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: LISETE DE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA 

APARECIDA DE LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Ante a não apresentação das testemunhas, homologo a desistência da 

oitiva de Monica Brito da Silva, Suely Cristian Ferreira Soares e José 

Adelson Ribeiro.

 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1135617 Nr: 25348-55.2016.811.0041

 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: MERCK SHARP & DOHME SAUÚDE ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR HENRIQUE PAELARE, SHEILA FARIAS 

PALEARE, NAYARA SILVEIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOÊMIA MARIA DE LACERDA 

SCHULTZ - OAB:122124-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haiana Katherine Menezes 

Follmann - OAB:OAB/MT 18024, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187

 Decisão interlocutória dispensa relatório. A parte embargante às fls. 52/76 

suscitou preliminarmente a incompetência territorial em face da 

inobservância do foro de eleição. Com razão a parte embargante. A 

presente ação monitória tem como base nota promissória extraída do 

contrato de abertura de concessão de limite de crédito rotativo para 

compra e venda de mercadorias à prazo e constituição de garantias 

firmado entre as partes às fls. 15/16/verso. Tal contrato prevê em seu item 

15 a eleição de foro da Comarca de Várzea Grande-MT para dirimir 

qualquer litígio oriundo do presente instrumento. O foro de eleição é 

obrigatório para as partes que a ele devem se sujeitar. Portanto, a eleição 

de foro tem o condão de transferir, validamente, a competência territorial, 

nas causas de natureza patrimonial, para o foro de livre escolha das 

partes, que passa a valer em detrimento do foro previsto em lei. Ante o 

exposto, acolho a preliminar e declino da competência para o Juízo Cível 

da Comarca de Várzea Grande-MT. Decorrido o prazo para eventuais 

recursos, remetam-se os autos com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1095892 Nr: 8772-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DA CRUZ RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 761334 Nr: 13794-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DIAS DA COSTA FARIAS, NILDES 

DA COSTA FARIAS, HILDA DA COSTA FARIAS, ESPOLIO DE GILDA DA 

COSTA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA - OAB:10344, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI SOUZA - 

OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 135, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 400158 Nr: 33029-23.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES PEREIRA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 503/506, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1113545 Nr: 16156-98.2016.811.0041

 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: JOSÉ MACIEL DOS SANTOS ALCANTARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132096 Nr: 23913-46.2016.811.0041

 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: SERGIO VALERIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137486 Nr: 26354-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO HENRIQUE DA SILVA, WALLISON VENANCIO 
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DA SILVA, THIAGO LACERDA DA COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A

 Defiro o pedido de fls. 91/92, devendo ser expedido o necessário.

Indefiro os pedidos de fls. 100/101, visto que devem ser providenciados 

pela parte interessada, não estando acobertados pela cláusula de sigilo 

constitucional, nem tampouco restou demonstrada a negativa dos 

destinatários.

Designo audiência de instrução para o dia 28 de março de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082594 Nr: 2753-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER FERREIRA DA CRUZ

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

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 96/105, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084104 Nr: 3467-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS WILSON CAPOBIANCO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA QUEIROZ E GARÓFALO LTDA, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, DANIELA FRATA DOS SANTOS - OAB:13.675/MT

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, MARCELO 

HENRIQUE DE MATTOS - OAB:7018, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 3.500,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 09/11/2018, às 10:30 horas, 

que realizar-se-à pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1111469 Nr: 15299-52.2016.811.0041

 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: CRISTIANE DE ARAUJO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Agemed Saúde S/A, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905361 Nr: 33800-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANDRÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, MB 

ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1042210 Nr: 42590-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOD, JOANITA SOARES PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 198/202, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062605 Nr: 52179-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEBINA MARIA DE SOUZA, ELIZIA FRANCISCA DE 

PAULA OLIVEIRA, GENY GUEDES DE OLIVEIRA, RITA BEATRIZ DA SILVA 

CAMPOS, MARIA CANDIDA, LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA, NILZETE 

PEREIRA BORGES, ROGÉRIO FERNANDES DOMINGOS, MARIA DA CRUZ 

DANIEL DE MIRANDA GOMES, MOACIR JOÃO DE ALMEIDA, EUDIRLEIA 

ANA FERNANDES, FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 

ALMEIDA, LAIS ANGELITA PENHA, ADEMIR PEREIRA MACIEL, CÁSSIA 

LEMES DE ABREU MACIEL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNÃO COSTA - OAB:18.283 

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

LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 354/362, no valor de R$ 

42.600,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064566 Nr: 52991-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 94/99, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 395738 Nr: 30963-70.2009.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE URBANISMO S/A, 

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

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

OAB:9.237/MT, JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - OAB:9709, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:169451/SP, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Incorporadora Itália 

Ltda., na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 715965 Nr: 9914-02.2011.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO DE MORAES SOUZA EREGIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE VIEIRA, MARIA DULINA 

MOREIRA SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA ORTELHADO MENDES 

PEDRI - OAB:9.801MT, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343, 

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9.156/MT, ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818074 Nr: 24483-37.2013.811.0041

 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: MARIZETE LEMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONSTANCE, 

ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTÉNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES 

LTDA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - OAB:10566/MT, 

ANA PAULA SOUZA SANTOS - OAB:22070/O, Eduardo Afonso 

Mendes Fonseca Filho - OAB:106596, KLAUS GIACOBBO RIFFEL - 

OAB:OAB/RS 75.938, Sergio Roberto de Oliveira - OAB:75.728

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Condomínio do Edifício 

Constance, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 823484 Nr: 29583-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRUS TRANSPORTES LTDA, CARLOS LUNA 

FERREIRA

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 771077 Nr: 24130-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENOTTI REINERS GRIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA FRANCISQUINI - 

OAB:18351, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 977865 Nr: 12943-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS, JORANI BENIRA 

ASKAR DE SABOIA CAMPOS, NASLA RODRIGUES GONÇALVES DE 

SABOIA CAMPOS, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ESTORILIO SILVA 

FRANCO - OAB:21787/PR, LEONARDO LUIZ PAPLONA - OAB:64.589/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 86, no 
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prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1102989 Nr: 11733-95.2016.811.0041

 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: PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 09/11/2018, às 10:30 horas, 

que realizar-se-à pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 443886 Nr: 19270-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MORAES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DULINA MOREIRA SILVA DE MORAES, 

ANA CRISTINA DE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9.156/MT, ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452209 Nr: 24379-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA VALÊNCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA STRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 169, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378456 Nr: 14558-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MASTER JUNIOR BOA ESPERANÇA LTDA, PAULO SERGIO FANAIA 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ CHAINÇA JÚNIOR, SILVIA DE 

SOUZA GOMES CHAINÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11.785/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 200, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 769852 Nr: 22845-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUADROS & QUADROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT, WELBER COSTA 

BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A, PAULO SÉRGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAS DE 

CAMARGO - OAB:OAB SP - 180623

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora e requerida, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 

calculo de fls. 258, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 791780 Nr: 45865-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO PEREIRA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 204, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 885482 Nr: 20178-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHFFEN - 

OAB:10657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a resposta de 

ofício de fls. 103, 105/108, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 263471 Nr: 22143-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDSON WAGNER SOARES DOS SANTOS, 

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - 

OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora e requerida, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre o 
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calculo de fls. 567/570, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021048 Nr: 32442-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARATÃO RACING COM. SERV. DE MOTOS 

LTDA - ME, LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO, ELENICE SOARES 

CUNHA, EGMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 245, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100114 Nr: 10626-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOSHIO MATUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SAÚDE - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 258/260, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018521 Nr: 31182-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S/A, AM/PM COMBUESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:OABMT 10524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

822 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069806 Nr: 55307-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM, DHAFINNY SANTOS AGUIAR ALVES, ERYCK 

RYCHARD FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 118, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794093 Nr: 398-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOVA CONSTRUTORA LTDA, HUDSON 

ROBERTO CABRAL, RODRIGO FELIX CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:115762/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 167, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 839813 Nr: 44274-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NERIS - EPP, LUIZ FERNANDO NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA 

ME, DALCEMIR CALLEGARO, PLINIO JOSÉ CALLEGARO, DALCEMIR 

CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE TEODORO 

LAMPIER - OAB:16786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036791 Nr: 39959-47.2015.811.0041

 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: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS SOUZA, LUIZ 

EDUARDO RIBEIRO

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

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

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: camila farias gonçalves silva 

- OAB:15732, CARLOS EDUARDO GONZALES DE OLIVEIRA - 

OAB:18.502, DANIEL FEITOSA NARUTO - OAB:13960

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Condenar a 

ré à repetição do indébito, na forma simples, do valor de R$ 157,71 (cento 

e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros de 

1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

do efetivo desembolso.Tendo em vista que o pedido de antecipação da 

tutela não foi apreciado, e que este pode ser concedido a qualquer tempo, 

inclusive na sentença, além de ser evidente o sucesso do autor em seu 

pleito, determino que a parte ré efetue a religação da linha telefônica de nº 

(65) 3621-2022, de titularidade da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa fixa que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais).Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060786 Nr: 51376-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN LOPES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGA SALVADORA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M GONZALES JUNIOR - 

OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o 

cálculo atualizado do valor a ser bloqueado.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931876 Nr: 50345-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LARA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE VINIL PISCINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DAMIAO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15229/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 723551 Nr: 19150-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEINZ KRUEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 299550 Nr: 12974-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERUZO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESIO ANTONIO BAZZONI E CIA. LTDA., 

BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, LEONICIO DOS REIS SALES - OAB:5.896/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT

 Manifeste-se a parte exequente a cerca da petição de fls. 691/692, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093976 Nr: 7914-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE P. BASSAN - 

OAB:19.661/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente pugnou às fls. 116/117 pela realização de penhora, no 

entanto, observa-se que a parte ré sequer apresentou defesa por meio do 

curador especial, de maneira que fica prejudicado neste momento a 

análise do pedido.

Por outro lado, diante do teor da certidão de fl. 120, nos termos do artigo 

73, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial, o 

Defensor Público que atua nesta Vara, para fazer a defesa do executado.

Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para ciência 

desta decisão e providências cabíveis à espécie.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 346952 Nr: 17112-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA, ALAIN ROBSON BORGES, JAIR 

ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXTIL PORTO COMERCIO CONFECÇÕES 

LTDA

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

OAB:9.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o 

cálculo atualizado do valor a ser bloqueado.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005682-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

JOSE ADEMAR DE MORAES (REQUERENTE)

Mariza Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do 
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art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para impugnar à contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 5 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014985-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho (ADVOGADO(A))

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL (ADVOGADO(A))

MAURICIO THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

DENISE DE CASSIA ZILIO (ADVOGADO(A))

FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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 impugnar à contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 5 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011624-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO DIFUSORA COLIDER LTDA - ME (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 manifestar sobre a 

correspondência devolvida, juntada aos autos no ID 15751811, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 5 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033434-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

SINDSINFRA/MT - SIND. DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS 

ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE 

INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033434-27.2018.8.11.0041 DESPACHO O autor pretende 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias. Todavia, não juntou aos autos 

documento que comprove a situação de necessitada. Posto isto, intime-se 

o autor para colacione aos autos, em 15 (quinze) dias, documentos que 

comprovem que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030048-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ISABELA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADEUSAIR FERREIRA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

HEDERSON MEDEIROS RAMOS (ADVOGADO(A))

EDILBERTO FERREIRA KEMPER JUNIOR (REQUERENTE)

ISABEL MOREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030048-86.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

qualquer decisão concedendo a justiça gratuita, 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. 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, 5 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026673-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

ENEIDE MARIA MAGALHAES COSTA (AUTOR(A))

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Indeterminado (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026673-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora, para emendar sua inicial, em 15 (quinze) dias, apresentado 

os documentos abaixo: • certidão atual do registro do referido imóvel • 

nome e qualificação completa do titular do domínio (nome em que está 

registrado o imóvel) • nome e endereço dos confinantes indicados no 

Registro de Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes dos imóveis 

confrontantes) • Nome dos antecessores na posse e eventuais ocupantes 

do próprio imóvel usucapiendo. • Valor da causa (valor venal ou valor da 

avaliação do imóvel) • Carne do IPTU. A parte autora deverá esclarecer: 1 

- A data do início da posse, e sua origem (título e modo de aquisição, como 

compra e venda, ocupação, locação, comodato). 2 – O justo título. 3 – A 

destinação do imóvel usucapiendo. 4 – Apresentar documentos 

comprobatórios da posse como de dono, (por exemplo: pagamento IPTU, 

de luz, água, etc.) 5 – Apresentar declaração de próprio punho de que 

não é dono de nenhum outro imóvel e de que usa o imóvel usucapiendo 

para sua moradia. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007009-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERNANDES BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007009-94.2017.8.11.0041 DESPACHO Diante da 

ausência de previsão legal, indefiro o pedido de reconsideração. Visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 
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CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019905-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA NETZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

VINICIUS NUNES PEDROSO DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019905-72.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Processo 

com conclusão indevida. Já me declarei suspeita (ID: 8302911). Posto isto, 

encaminhe-se os autos ao meu substituto legal. Cuiabá, 5 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014652-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LEIVI NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUDITH MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014652-06.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033946-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033946-10.2018.8.11.0041 DESPACHO O autor requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-o para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos proventos de 

aposentadoria e declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897613 Nr: 28020-07.2014.811.0041

 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: MOACYR CARLOS TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMA BENEDITA RODRIGUES DE 

MARAES, JOÃO DE SOUZA LEAL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6.199, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente com resolução de mérito o pedido dos embargos 

monitórios e constituo de pleno direito em título executivo judicial o cheque 

acostado às p. 11 no valor de R$12.100,00 cujo valor deverá ser corrigido 

com juros de 1% ao mês a partir da citação da ré/embargante e correção 

monetária pelo INPC a partir da sua data de apresentação (pré-datado 

para o dia 27/12/2010).Determino o prosseguimento do feito na forma 

prevista na Parte Especial do NCPC, Livro I, Título II, Capítulo III 

(cumprimento de sentença). Condeno o réu/embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Expeça-se o necessário.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 04 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.: 941247 Nr: 55308-27.2014.811.0041

 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: MAGNO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Processo nº 55308-27.2014.811.0041 - Código 941247Vistos 

etc.Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por 

Magno Ramos da Silva em face de Bradesco Previdencia e Seguros e 

Mapfre Vida S/A.A p.221/222 foi nomeada como perita judicial a Dra. Mairy 

Noce Brasil, a qual apresentou proposta de honorários de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) (p.225).Somente o réu Mapfre não concordou com a 

proposta de honorários, requerendo a sua minoração. (p. 243)A ré 

Bradesco comprovou o recolhimento dos honorários periciais. (p. 

247)Intimado, a perita judicial manteve a proposta anteriormente 

apresentada. (p. 250/251)Os autos vieram conclusos.É o relatório. 

DecidoTrata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta 

por Magno Ramos da Silva em face de Bradesco Previdencia e Seguros e 

Mapfre Vida S/A.O réu Mapfre se insurgiu quanto aos honorários 

periciais.Esta ação é datada de 2014 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade e há 34 quesitos formulados pelas partes a serem 

respondidos. Assim, razoável o valor pleiteado pela expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 

perfeita conclusão e entrega do laudo.Ademais, a impugnação 

apresentada pelo réu veio sem nenhuma fundamentação técnica sobre a 

quantidade de horas necessárias para a elaboração do referido estudo.A 

par disso, homologo os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais).Intime-se a ré Mapfre para que no prazo de 05 dias deposite os 

honorários periciais arbitrados, e correspondente à sua quota parte.Após, 

REQUISITE-SE a perita nomeada, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. A perita deverá entregar 
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o laudo no prazo de 20 dias a contar da data de início dos trabalhos.Desde 

já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção de 50% 

com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo 

pericial.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 

02/2018-CNJ.Cuiabá, 04 de outubro de 2018.ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 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

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de publicar o despacho de fls. 

104:

"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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078635 Nr: 623-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MANHANI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:190.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 138.486, Thiago Conte Lofredo - OAB:190.008-OABRJ

 Processo n° 623-02.2016.811.0041

Código 1078635

Vistos e etc.

O valor correspondente à condenação foi paga pelo executado quanto o 

feito ainda estava n 6° Câmara Cível do TJMT para julgamento, o que levou 

a vinculação do valor junto aquele juízo, conforme documentos de p. 

326/327.

Assim, solicite a conta única a vinculação do referido valor à este 

processo.

Em seguida, expeça-se alvará conforme determinado a p. 319.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 04 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.: 791199 Nr: 45272-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA IANA FIDELIS DE DEUS, EDILSON 

FIDELIS DE DEUS, RICARDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGART GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, MANOEL JOSÉ DO BONFIM - OAB:

 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 de despejo por falta de pagamento cumulada com 

cobrança de aluguéis e acessórios da locação com pedido liminar 

proposta por Manoel José do Bonfim contra Jessica Iana Fidelis de Deus, 

Edilson Fidelis de Deus e Ricardo da Silva Pereira.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, 04 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.: 908130 Nr: 35631-11.2014.811.0041

 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: CELSO PAROT DE OLIVEIRA, ANA PAULA 

SANZENTENEA PAROT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOT - 

OAB:10.171

 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 de restituição de valores pagos proposta por Celso 

Parot de Oliveira e Ana Paula Sanzentenea Parot contra Sistema Fácil 

Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE 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, 04 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.: 1137161 Nr: 26155-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO EDMAR 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

RONILDO EDMAR DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 700,00 (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.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136891 Nr: 26053-53.2016.811.0041

 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: DAYANE FELIX MEDEIROS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

DAYANE FELIX MEDEIROS DE ARAÚJO em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.362,50 

(dois mil 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.Autorizo o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (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.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025816 Nr: 34713-70.2015.811.0041

 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: JOANA CORREA 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-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 

JOANA CORREA DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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$ 800,00 (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.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141250 Nr: 27947-64.2016.811.0041

 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: EVA DE CAMPOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação proposta por EVA DE CAMPOS em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Diante da 

improcedência da ação e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os 

honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. 

Diante disso, expeça-se certidão de crédito em favor do perito.Devolva-se 

o numerário depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o 

alvará.Custas e honorários pelo autor, que fixo em R$ 1.000,00. No 

entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e cautelas de praxe.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.: 1107338 Nr: 13529-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA 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.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808745 Nr: 15223-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AGRIPINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA., ARIEL 

AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO SOUZA - 

OAB:12.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, ANA CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:86.844/OAB-MG

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos da ação declaratória de vício redibitório 

c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada 

proposta por CESAR AGRIPINO DE ALMEIDA contra VOLKSWAGEN DO 

BRASIL LTDA. e ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.Custas e 

despesas processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de 

beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo 

prazo de cinco anos.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 04 de outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1282172 Nr: 2438-63.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR DICHOFF, MARISA VELASQUES 

DICHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:14.517 DF

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação aos Embargantes para que se manifestem acerca 

da impugnação aos Embargos à Execução, juntado às fls. 34/45, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 909574 Nr: 36512-85.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DIAS DE ARAUJO 

CAVALCANTE - OAB:17361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

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

OAB:12585/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido da ação de reparação de danos materiais, 

morais e estéticos decorrentes de erro médico proposta por MARIA DO 

CARMO VIEIRA DE JESUS em desfavor de FRANCISCO PEREIRA 

FILHO.Deixo de condenar a autora em litigância de má-fé por não estar 

demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses taxativamente 

elencadas no artigo 80 do CPC.Custas e despesas processuais pela 

autora. Condeno a autora, ainda, ao pagamento de honorários de 

sucumbência que fixo 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, em se tratando de 

beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por 

cinco anos, conforme determina o art. 98, § 3º, 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, 04 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779266 Nr: 32709-65.2012.811.0041

 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: ZULMA LEITE PAESANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN FERREIRA DA SILVA, JEOVANI 

BENJAMIM DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito esta ação de despejo cumulada 

com cobrança de aluguéis proposta por ZULMA LEITE PAESANO, a fim de 

DECLARAR a rescisão contratual e CONDENAR os réus MARLAN 

FERREIRA DA SILVA e JEOVANI BENJAMIN DA COSTA SANTOS ao 

pagamento dos aluguéis e acessórios decorrentes do contrato de locação 

firmado entre as partes e vencidos no período de março a dezembro de 

2012. O valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) deverá ser 

corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do vencimento de cada prestação (artigo 397, CC). Custas e 

despesas processuais pelos réus, 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.Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1163981 Nr: 37542-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE COELHO

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

S/A - GRUPO ENERGISA, RUY GOMES DE MOURA, CARLOS ROBERTO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE COELHO - 

OAB:7598 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação de fls. 202/231, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883263 Nr: 18721-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DOS MÓVEIS COLCHÕES E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, VALDIR GARCIA DA SILVA, LUCIANA 

MILDEBERG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimados para se manifestarem acerca da petição de fls. 

54/56, os executados nada manifestaram, até a presente data. Em assim 

sendo, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 74062 Nr: 1415-69.1987.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER PEREIRA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraldo Biasoli Junior, Espólio de Balduíno Biasoli 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:3343A

 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) ELISABETE 

AUGUSTA DE OLIVEIRA, 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.: 379839 Nr: 15677-52.2009.811.0041

 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: ESCRITÓRIA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-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) CARLOS 

ALBERTO DE VASCONCELOS, 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.: 912848 Nr: 38761-09.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA, ISIS FREITAS QUEIROZ 

DANTAS, NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alan Vagner Schmidel - 

OAB/MT 7.504 - OAB:, Dr.ª Lisiane Valéria Linhares Schmidel - 

OAB/MT 9.358 - OAB:

 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) Allexandra 

Momesso Nogueira, 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.: 941072 Nr: 55195-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCHDC, CHRISTIANE HAAS ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGR LINHAS AEREAS S/A (GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTE S.A )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216, RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - 

OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 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) MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA, 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.: 387212 Nr: 22983-72.2009.811.0041

 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: WERVERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DE O. AMORIM 

- OAB:19450, SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11864

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 66, passo a impulsionar 

o feito com a finalidade de intimar as partes para a apresentação das 

alegações finais, com o prazo sucessivo de 15 dias, iniciando-se pelo 

autor, conforme estipulado no art. 364,§ 2º do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894306 Nr: 26093-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 151/152, passo a 

impulsinar o presente feito com a finalidade intimar a parte ré para 

depositar o valor dos honorários periciais designados às fls. 160/162, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126489 Nr: 21497-08.2016.811.0041

 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: ARMANDO DE OLIVEIRA BUENO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 11440

 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 

ARMANDO DE OLIVEIRA BUENO FILHO em face de BRADESCO SEGUROS 

S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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$ 800,00 (art. 

85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882985 Nr: 18531-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A, OPEN TECNOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884685 Nr: 20336-31.2014.811.0041

 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: ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES 

FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as petições de 

fls.526/535, 537/554.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949247 Nr: 59869-94.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RANGHETTI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604, NATHALIA DIAS ZANIN - OAB:21292/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:12.919/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as petições de fls. 

398/399; 400/417.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899700 Nr: 29596-35.2014.811.0041

 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: FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME, FABIANA 

MENEGAZZO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO & GUIMARÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT COSTA - OAB:11.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065, LETÍCIA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 18291

 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) RENATA 

SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903602 Nr: 32546-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 

TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMEIDA , DUARTE & ROCHA 

LIMA - OAB:, MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - 

OAB:OAB/MT 7547, RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA - 

OAB:23.382

 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) FLAVIO ALVES 

CARVALHO, 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.: 1009234 Nr: 27242-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZITO GONÇALO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

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

SILVA - OAB:8.184-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 Alzito Gonçalo de Almeida em face de Tókio Marine Brasil 

Seguradora S/A.Diante da improcedência da ação, os honorários periciais 

deverão ser pagos pela autora. Diante disso, expeça-se certidão de 

crédito em favor do perito.Devolva-se 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, 04 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105733 Nr: 12855-46.2016.811.0041

 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: JOAO BATISTA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação proposta por JOÃO BATISTA DE 

SOUZA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Diante da 

improcedência da ação e sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, os 

honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. 

Diante disso, expeça-se certidão de crédito em favor do perito.Devolva-se 

o numerário depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o 

alvará.Custas e honorários pelo autor, que fixo em R$ 1.000,00. No 

entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e cautelas de praxe.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1087404 Nr: 4920-52.2016.811.0041

 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: HELENA DO CARMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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 Helena do Carmo em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A.Diante da improcedência da ação, os 

honorários periciais deverão ser pagos pela autora. Diante disso, 

expeça-se certidão de crédito em favor do perito.Devolva-se 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108489 Nr: 14098-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINA CORREA PINTO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico, que ante a atualização do cadastro das partes e procuradores, 

e ainda em cumprimento ao despacho de fl. 97, impulsiono o feito com a 

finalidade de reenviar o referido despacho para nova publicação, cujo teor 

transcrevo parcialmente: "...Recebo a emenda inicial. Designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 08:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108489 Nr: 14098-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINA CORREA PINTO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132609 Nr: 24125-67.2016.811.0041

 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: ALEXSANDRO DE ABREU PERES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

ALEXSANDRO DE ABREU PERES em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos 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.Custas e despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00 (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.: 1165229 Nr: 38032-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- 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 

VILMAR PINTO em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 318398 Nr: 21119-67.2007.811.0041

 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: RONALDO RIBEIRO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JETULIO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - OAB:2638/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) ROSA MARIA 

TEIXEIRA MATTAR, 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.: 893042 Nr: 25231-35.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME, FABIANA 

MENEGAZZO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO & GUIMARÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

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

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETTI - 

OAB:3065/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) RENATA 

SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA, solicitando a devolução dos autos que 

se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727072 Nr: 22921-61.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO SERGIO BRESSAN, IVO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT, IVO 

MATIAS - OAB:1857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - 

OAB:15640/MT, JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO - OAB:2.922, 

OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - OAB:5.570/GO, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA JERONIMO - OAB:9.246/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS 

CASTILHO - OAB:9.826

 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) IVO MATIAS, 

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.: 95930 Nr: 10263-25.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA, JOÃO WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbel Distribuidora de Bebidas Lebrinha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, CYNTHIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA - OAB:, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT, 

NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAIN JOSÉ GARCIA DE 

BRITO - OAB:13202, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/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) JOSE 

PATROCINIO DE BRITO 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029405-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECSAMIA GOMES OLIVER DURAN (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Amper Empreendimentos imobiliários Ltda ajuizou a presente 

Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de 

Ecsamia Gomes Oliver Duran, ambos qualificados na inicial. A Requerente 

objetiva em sede de tutela de urgência que seja declarada a rescisão do 

contrato firmado com a Requerida em razão de seu suposto 

inadimplemento, bem como, que a mesma desocupe o imóvel objeto do 

contrato no prazo 10 (dez) dias ou, alternativamente, que seja fixado o 

valor de R$30,00 (trinta reias) pela sua ocupação. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Observa-se que a Requerente pretende a rescisão do 

contrato de compra e venda de imóvel firmado com a Requerida, sob o 

argumento que a mesma está inadimplente com suasobrigações 

contratuais, todavia, tal provimento não pode ser analisado liminarmente, 

pois trata da resolução parcial da lide, em claro detrimento aos princípios 

constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Inviável neste 

momento processual o deferimento da tutela pretendida, pois na verdade 

diz respeito ao mérito da presente demanda, haja vista a necessidade de 

averiguar se a parte Ré esta descumprindo suas obrigações contratuais. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A 

AUTORIZAR A TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da 

medida antecipatória, por ausência de um dos requisitos legais e 

necessários, a que se refere o art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou 

seja, verossimilhança do direito alegado, mediante prova inequívoca. 2. 

Tutela antecipada no sentido de condenar a seguradora ré ao pagamento 

do capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor referente à 

indenização securitária, mostra-se descabida, pois se concedida à liminar 

pleiteada tal medida importaria na antecipação da solução de mérito, sem 

que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, ainda, que eventual 

dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no pagamento da 

indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, mediante ação 

indenização. Situação esta que demonstra que não se está diante, 

também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se vislumbra este 

de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram 

razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao 

agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse 

atendido o pedido da Autor\ importaria no julgamento antecipado do 

presente feito, eis que confundem-se com o mérito, de modo que o 

indeferimento faz-se necessário. Somado a isso, também entendo não 

estar evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

isso porque a Requerente, caso seus argumentos sejam acolhidos por 

este Juízo, poderá cobrar os valores que lhes são devidos em razão da 

compra do imóvel e/ou em razão de sua utilização, logo, não há qualquer 

prejuízo para a mesma. Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência 

reivindicada pela Requerente. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem 
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como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000698-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SANDRINEY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000698-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Sandriney 

Ramos da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

objetivando a indenização no valor de R$ 13.500,00, ao argumento de que 

sofreu acidente de trânsito, que ocasionou sua invalidez permanente. 

Tentada a conciliação por meio de audiência designada, esta restou 

infrutífera. (ID: 4972848). Citada (ID: 5047464), a ré ofertou contestação 

com documentos no ID: 5534395, oportunidade em que arguiu a preliminar 

de falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo, e 

requereu a alteração do polo passivo, com sua exclusão e a inclusão da 

Seguradora Líder. No mérito, defende a ausência dos requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, a improcedência do 

pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares, a 

inaplicabilidade do código de defesa do consumidor aos beneficiários do 

seguro DPVAT, sustenta que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que este seja graduado de acordo com a invalidez determinada na 

tabela para apuração do quantum. Sustenta a necessidade da realização 

de prova pericial. Por fim, impugna o requerimento da correção monetária, 

juros moratórios e honorários advocatícios. O autor apresentou 

impugnação (ID: 8282251). Intimados para se manifestarem sobre as 

provas que pretendiam produzir (ID: 8727909), somente a parte ré 

requereu produção de prova pericial (ID: 9263184). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. As alegações da ré quanto à legitimidade 

passiva não prosperam, uma vez que todas as seguradoras conveniadas 

ao consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vitima de acidente de 

trânsito. A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de 

que a autora não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece provimento. 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. As 

partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se a 

requerente, em decorrência do acidente de transito de 28 de junho de 

2015, conforme boletim de ocorrência de ID: 4597384, adquiriu invalidez 

permanente. Para tanto, defiro a prova pericial requerida pela parte ré. 

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com endereço 

profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, 

nesta Capital, o qual deverá esclarecer se a parte autora está inválida 

permanentemente, de forma total ou parcial, devendo responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Quantos aos honorários periciais, 

levando em consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho 

executado pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em 

R$ 1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida pela ré, esta deverá 

suportar o ônus de sua realização. Intime-se a ré para o depósito dos 

honorários periciais. A ré já apresentou seus quesitos (ID: 5534395. 

Assim, intime-se o autor para apresentar seus quesitos. No mesmo prazo, 

devem as partes para indicar assistente técnico. Concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. 

Após, solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia. 

Com o inicio dos trabalhos autorizo o levantamento de 50% dos honorários 

periciais, e com a entrega do laudo o saldo remanescente. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028140-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(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, 5 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: 1035786-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FER.ENG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME (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, 5 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033582-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033582-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADJAIR PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos (id. 14646142), conforme pleiteado em petição de id. 14652610 , 

mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013774-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MARIA TIRELLI (AUTOR(A))

DAMARIS ALVES CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (RÉU)

DIEGO SABATELLO COZZE (ADVOGADO(A))

TATYANA BOTELHO ANDRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Considerando que as provas são produzidas para todos que 

compõe o processo e o juízo é o destinatário final para firma seu 

convencimento sobre a matéria controvertida, com base no princípio do 

contraditório e da ampla defesa, assim com base no art. 370 do Código de 

Processo Civil, ofereço às partes o prazo de 15 dias, para que indiquem e 

especifiquem as provas que pretendem produzir. Havendo ou não 

manifestação, certifique o necessário, após, venham os autos conclusos, 

para apreciação, oportunidade em que, se for o caso do art. 355 do 

Código de Processo Civil, este juízo poderá julgar antecipado a lide. 

Cumpra.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000231-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DA SILVA SELESTRINO (AUTOR(A))

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

BRUNA GHETTI (RÉU)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

CAROLINA COSTA SOARES PACCOLA (RÉU)

LIVIA COMAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

CESAR TAUJI TAKANO (RÉU)

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032462-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (AUTOR(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição legal

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032713-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO (AUTOR(A))

ELSO FERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032436-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

ADAILTON JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos etc. A parte Exequente requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o 

Exequente não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 

03 últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 55528 Nr: 1331-43.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

JAKELINE APARECIDA MOURA - OAB:6064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16699 Nr: 12743-05.2001.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CELULAR E INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o PATRONO do exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito.

Joyci Andriely B. Silva

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 728288 Nr: 24201-67.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE CAMARGO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, 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.

Luciene M. de Brito

 Estágiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859488 Nr: 1335-60.2014.811.0041

 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: FRANCISCO JUNIOR LOPES

 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

 Certifico que torno sem efeito a certidão de 20/09/2018, disponibilizada no 

DJE nº 10344, de 24/09/2018 e publicada no dia 25/09/2018, em razão do 

autor já ter se manifestado as fls. 220

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 179835 Nr: 27074-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI GUEDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/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 

mandad por hora certa, devendo a emissão da guias ser feita através do 

site www.tjmt.jus.br.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 713223 Nr: 5863-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. REUTER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): D. B. REUTER - ME, CNPJ: 

08204492000149. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceda a intimação do Executado, para que efetue o 

pagamento no valor de R$ 58.949,48 (cinquenta e oito mil novecentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), obrigação em 

15(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários 

para cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que a parte Executada foi 

citada via edital em fase de conhecimento, revogo a decisão de fl. 166. Por 

consequência, intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, inciso 

IV, Código de Processo Civil) para que efetue o pagamento da obrigação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem 

necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de 

Processo Civil).Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo 

pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 

iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada 

apresentar impugnação nos próprios autos.Cumpra-se. Intime-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, MARIA ZELIA GOMES 

DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1283582 Nr: 2822-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BULHÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FRANK RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE 

CASTRO PINTO - OAB:1580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BULHÕES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ: 03469509000176. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 

485, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem 

resolução de mérito, a presente Ação. Sem custas processuais por se 

tratar de mero incidente processual, bem como, deixo de condenar em 

honorários advocatícios em razão de inexistir manifestação da parte 

contrária. Intime-se a parte Exequente via edital para que tome ciência da 

presente, com o prazo de 30 (trinta) dias. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA ZELIA GOMES 

DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 815449 Nr: 21895-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME, 

LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido 

em fl. 140, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora, salvo se o veículo estiver gravado por alienação fiduciária, em 

razão da restrição da propriedade.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Inexistindo impugnação, defiro a expedição de mandado para remoção do 

bem e a entrega em favor do Exequente, pois nomeio o mesmo como fiel 

depositário do bem penhorado, nos termos do artigo 840, §1°, do Código 

de Processo Civil.

 Sendo infrutífera a tentativa de busca de bens, intime-se o Executado 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis 

de penhora, seus respectivos valores e prova da propriedade, sob pena 

de caracterização de ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, inciso 

V, Código de Processo Civil) e, por consequência, aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) do débito exequendo, conforme estabelece o 

parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil.

Por consequência, postergo a apreciação do pedido de inserção do nome 

do Executado junto aos órgãos de inadimplentes.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 465165 Nr: 32855-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FABIANO VIEGAS DINIZ, TATIANA 

SANGALLI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO AUGUSTO REGIS DE OLIVEIRA, 

EDITORA E GRÁFICA ATALAIA LTDA.

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

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

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O Exequente comparece aos autos em fls. 124/125 pugnando pelo 

prosseguimento do feito apenas em relação à empresa Executada.

Posto isso, recebo a referida petição como pedido de desistência, razão 

pela qual, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Novo Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte 

Exequente e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

julgamento do mérito, apenas em relação ao executado Octavio Augusto 

Regis de oliveira.

 Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de manifestação da 

parte contrária.

Transitada em julgado a presente, determino a exclusão do referido 

executado do polo passivo da lide, anotando junto ao sistema Apolo e 

capa dos autos.

Dando prosseguimento ao feito em relação à empresa Executada, 

constato que a Editora e Gráfica Atalaia LTDA, embora devidamente 

intimada (fl. 115), não adimpliu a obrigação fixada na sentença.

Em assim sendo, defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

conforme requerido em fls. 126/128, nos termos dos artigos 835, inciso I e 

854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 13103-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYVON BATISTA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 438710 Nr: 16002-90.2010.811.0041

 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: JACI GUIMARÃES, JOANA D'ARC CAMARGO 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCALA CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO, 

AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA, CARLOS GILBERTO ZULLI, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, USINA ALCOOLPAN - ALCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, KARINA 

DA SILVA GODINHO - OAB:15.230-O/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes, para manifestar acerca dos 

cálculos de fls. 691/694, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 31906 Nr: 1057-70.1988.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA YOSHITRIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031685-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Domini Comércio Serviços e Representações de Produtos 

Agropecuários Ltda ajuizou a presente Ação Declaratório de Inexistência 

c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em 

face de Telefônica Brasil S/A (VIVO), ambos qualificados na inicial. A 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento, em síntese, de 

que a inscrição creditícia é indevida, pois a cobrança dos valores que 

deram origem há negativação são indevidas. A inicial veio acompanhada 

de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia nos documentos 

de id n. 15506126, 15506130, 15506131, 15506132 e 15506133, que 

demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e a cobrança 

dos valores mencionados na inicial, bem como, na afirmação da 

requerente de que são indevidas as cobranças em seu desfavor. Por sua 

vez, o perigo de dano resta evidenciado através do abalo financeiro que a 

Autora tem sofrido com o seu nome negativado (Id n. 15506126), 

caracterizando a urgência do pedido. Ademais, em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a determinação para a 

imediata retirada do nome do “consumidor” dos órgãos de proteção ao 

crédito quando este contesta, completamente, a relação jurídica 

subjacente à negativação tida por indevida, pois praticamente impossível a 

produção de prova negativa por parte dele, reversíveis os efeitos 

advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, do contrário, ele 

sentiria, durante todo o transcurso processual, as consequências 

deletérias inerentes aos registros negativos constantes nos órgãos de 

proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, direitos 

personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do art. 5º, V 

e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 7248/2015, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). De igual modo, não verifico 

perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo 

a presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à requerida Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a exclusão do 

nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 10 (dez) dias. No que se refere ao pedido de inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 23 de novembro de 2018, às 11:30 

horas, a ser realizada na Sala 07 da Central de Conciliação. Cite-se a 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013902-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- EPP (AUTOR(A))

EDUARDO GOMES SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013902-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. A Requerente noticia (id n. 15677030) o descumprimento da 

tutela de urgência por parte da Requerida. Objetiva, assim, que a 

Requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora n. 6/2183827-1, suspenda a interrupção da energia até que o 

imóvel seja periciado e proceda a transferência de titularidade da unidade 

consumidora para o nome da Requerente. No que se refere ao 

restabelecimento dos serviços, entendo que é o caso de deferimento do 

pedido, isso porque resta demonstrado a suspensão dos serviços, mesmo 

diante da extensão dos efeitos da tutela por meio da decisão de id n. 

10251611 e da determinação para que as faturas subsequentes não 

sejam apuradas com base na média de consumo, e sim com base no 

consumo real. Somado a isso, verifico que a decisão que deferiu a tutela 

de urgência (id n. 8082744) foi integralmente mantida pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme acórdão de id n. 11902351. Desta 

forma, determino que a Requerida seja intimada pessoalmente para, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumprir a tutela de urgência deferida 

nos autos, restabelecendo a energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/2183827-1, até ulterior deliberação, e cumprir a decisão de id n. 

10251611 emitindo as faturas subsequentes com base no consumo real. 

Em caso de descumprimento, majoro a multa diária para o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de 

caracterização do crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal). 

Em relação aos demais pedidos, para se evitar futuras alegações de 

prolação de decisão surpresa, e em obediência ao previsto no artigo 10 do 

Código de Processo Civil, intime-se a Requerida para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Certifique-se o decurso de prazo para que as 

partes manifestem acerca da decisão de id n. 15638522. Sirva a presente 

decisão como mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

plantonista. Cumpra-se. Intimem-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032228-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MORAGNO REGINO (AUTOR(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Carolina Morgano Regino ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais com pedido de Tutela de Urgência em face de Iuni Unic Educacional 

Ltda, ambas qualificadas nos autos. A Requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, que seja determinada a suspensão das cobranças dos 

débitos que totalizam no valor de R$59.681,90 (cinquenta e nove mil 

seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos), que a Requerida se 

abstenha de emitir novas cobranças em seu nome relativas as 

mensalidades já cobertas pelo FIES, se abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de inadimplência e que se abstenha de aplicar sanções 

pedagógicas relativas à proibição de utilização de todos os serviços 

disponibilizados no “Portal do Acadêmico”. Com a inicial vieram 

documentos. Relatado o necessário, decido. A tutela de urgência, como no 

caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo “Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais” firmado entre as partes (ID 

15562078), pelo “Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de 

encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior – FIES n°. 

444.804.159” (ID 15562589), seus Termos Aditivos “semestre à semestre” 

(ID 15562085) e os boletos bancários relativos às cobranças 

questionadas (ID 15562074), demonstram, ao menos neste momento 

processual, os fatos narrados na inicial. Por sua vez, a urgência do 

pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que a Requerente 

possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a prolação da 

sentença, caso a Requerida insera seu nome junto aos órgãos de 

inadimplência em razão de cobranças, em tese, indevidas, e/ou na 

possibilidade da Requerida obstaculizar a utilização de seus serviços 

educacionais. De igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 

300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a presente decisum poderá ser 

revertida, desde que presentes os requisitos, bem como não causará 

danos à Requerida. Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a Requerida: 01) Suspenda a cobrança do débito na 

importância de R$59.681,90 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e 

um reais e noventa centavos), em desfavor da Requerente; 02) Se 

abstenha de emitir novas cobranças em nome da Requerente tão somente 

em relação aos débitos cobrados e os valores já suportados pelo FIES; 

03) Se abstenha de lançar o nome da Requerente nos órgãos de 

inadimplência quanto aos valores discutidos nesta ação ou que realize a 

exclusão caso já tenha havido a negativação; e, 04) Se abstenha de 

proibir que a Requerente utilize todos os serviços ofertados no “Portal do 

Acadêmico”. Defiro a assistência judiciária gratuita, conforme requerido, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao 

pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para o dia 23 de novembro de 2018, às 

13:30 horas, a ser realizada na Sala 07 da Central de Conciliação. Cite-se 

a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033900-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033900-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Observo que o presente feito foi distribuído 

erroneamente para esta Vara, pois os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, como 

na hipótese que se refere à alienação fiduciária, devem ser processados 

e julgados pelas varas especializadas de acordo com o Provimento n. 

04/08/CM. Logo, declaro este Juízo incompetente para apreciar e julgar a 

demanda e, por consequência, determino a redistribuição do presente feito 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Cumpra-se imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032837-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Vilson Alves de Souza ajuizou a presente Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de Tutela Provisória em face de Imobiliária Petrópolis 

Ltda, ambos qualificados nos autos. O Requerente pretende que a 

Requerida seja compelida a formalizar a escrituração e registro do imóvel 

objeto da lide. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário, 

decido. Como se sabe, com as alterações advindas com o Código de 

Processo Civil, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. No presente feito, em observância ao princípio da fungibilidade, 

registro que o pedido de liminar será analisado sob o prisma da tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A tutela 

de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 
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importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo Contrato de 

Compra e Venda do Imóvel (ID 15667601), pela Notificação Extrajudicial da 

empresa Requerida (ID 15667602), pela certidão e matrícula do imóvel 

objeto da lide (ID 15667606 e ID 15667609), além dos comprovantes de 

pagamento do negócio firmado pela compra do imóvel e dos IPTUs do 

imóvel pelo Autor desde o ano de 2002 (ID 15667612, ID 15667613 e ID 

15667615), que ao menos neste momento processual, evidenciam os 

fatos narrados na petição inicial. Por sua vez, a urgência do pedido 

encontra-se respaldo no eminente prejuízo que o Requerente possa vir a 

sofrer com a espera da tramitação do feito até a prolação da sentença, 

bem como, não há o que se falar em perigo de irreversibilidade da medida 

uma vez que a presente decisum poderá ser revertida a qualquer tempo 

por este juízo. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela de urgência para determinar que a empresa Requerida 

proceda a transferência do imóvel objeto da lide para o Autor, no prazo de 

05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 10 (dez) dias. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, 

do Código de Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013049-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDISSON CHAVES BARBOSA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006843-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESON DE ALMEIDA STROPA (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))

 

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: 1001115-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (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: 1025085-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE IVAN DA SILVEIRA VINHAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007086-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GOMES (ADVOGADO(A))

GENETIPORC DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA SANTA ROSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

EGIDIO FREDERICO (REQUERIDO)

TERESINHA FREDERICO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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: 1002972-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL GRAN ODARA LTDA (RÉU)

RAFAELA REINERS GONCALVES (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: 1014824-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (AUTOR(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

ODONTOPREV S.A. (RÉU)

PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (RÉU)

MARCELO POLI (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR (ADVOGADO(A))

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020288-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO (ADVOGADO(A))

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (EXECUTADO)

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos e, no 

ensejo, procedo a intimação da parte executada para, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013270-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PIRES DE SOUZA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013298-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AGUIOMAR JOAQUIM DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003150-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA BEZERRA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030839-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (AUTOR(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COSMO NASCIMENTO DE LIMA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012647-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA PEREIRA FELLON (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1012635-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDMILSON 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: 1013105-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GRACIANO (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(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: 1009609-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

ULISSES DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006149-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICHARD PADILHA CASSIANO (AUTOR(A))

JAIME PENARIOL DE ROSATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004895-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIDALTON FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031697-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESILA NUNES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo a parte autora requerer do Juízo, diligência para localização 

do endereço da parte requerida. A busca de endereço pelos sistemas 

eletrônicos colocados a disposição dos magistrados, são realizadas pelo 

CPF da parte, e neste caso, a pesquisa de informação cadastrais quanto 

ao endereço da parte requerida, não pode ser formalizada, por não haver 

nos autos informação quanto ao número de CPF da parte requerida. Dessa 

forma, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o normal andamento deste feito, suprindo a falha nele existente, 

informando nos autos o número dos CPF da requerida para posterior 

formalização de diligencia em busca de seu endereço. A seguir, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020818-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (EXEQUENTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE FERREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

LORENA PAULA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a requerida Ivone Ferreira de Paula não foi localizada 

no endereço indicado nos autos, sendo por este Juízo realizada a busca 

infojud, obtendo o mesmo endereço. O autor em manifestação vem 

requerer a expedição de oficie a órgãos privados e públicos em busca do 

endereço daquela requerida. Na legislação processual vigente a indicação 

endereço da parte é requisito essencial da inicial (art. 319, II do CPC), 

sendo a busca de endereço atribuição do autor, não devendo tal encargo 

ser transferido ao Poder Judiciário, salvo inequívoca demonstração da 

exaustão de diligências empreendidas com tal finalidade. Afinal, a 

expedição de ofícios judiciais requerendo informações a órgãos privados 

e públicos só e justificada quando esgotadas as vias administrativas para 

obtenção destas informações, o que não aconteceu no presente caso. 

Dessa forma, não havendo demonstração das diligências empreendidas 

pelo autor objetivando localizar a parte requerida, indefiro o pedido 

formulado no Id nº 13536055. Dessa forma, intime-se a parte requerente 

para no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falha existente nos autos, 

demonstrando as diligenciais por ele empreendidas para localização da 

requerida Ivone Ferreira de Paula, ou para no mesmo prazo, informar nos 

autos o novo endereço daquela requerida, para normal prosseguimento do 

feito. Decorrido, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007536-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA NASCIMENTO FERNANDEZ (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(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: 1007133-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SOLEOMAR ALVES 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

JOSIANE APARECIDA DA COSTA (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: 1038415-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. A. D. S. (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOVENILDA SANTOS DA SILVA (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: 1008060-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VINICIUS CLEMENTE DE ARAUJO (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: 1006473-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ADRIANA LIMA PASQUALOTTO (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: 1005589-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ELIZEU FERNANDO RIBEIRO BRANDAO (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: 1005799-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

JOAO APARECIDO DE FRANCA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006977-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

BEATRIZ BENEDITA SANTANA (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: 1005851-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

MARCELO SILVA JANUARIO (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: 1000558-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE TANIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002072-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IBRAIM SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037104-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA PEREIRA OJEDA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004296-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

BARBARA BARROS VIANA (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008467-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ARLINDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129963 Nr: 22995-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Código do Processo nº 1129963

Vistos,

Processo concluso sem cumprimento integral do despacho proferido no 

mês de Abril/2018, o que deve ser imediatamente cumprido em sua 

integralidade.

A seguir, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do 

saldo remanescente da condenação apurado no cálculo de folhas 

166/167, devidamente atualizados, sob pena de execução forçada.

Decorrido o prazo diga o exequente, em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 358732 Nr: 29146-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MATEUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDES 

FRANCISCO - OAB:11996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Código do Processo nº 358732

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença, que parte 

Exequente discorda do valor depositado pela parte executada para 

pagamento da condenação, alegando que o cálculo apresentado pelo 

executado, não usou os parâmetros definidos na sentença, ao final requer 

o levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento do feito pelo 

saldo remanescente.

Sendo incontroverdo a quantia depositada pela parte executada, expeça 

em favor do exequente, alvará para levantamenteo do valor depositado as 

folhas 287/288, com os rendimentos do período, na conta indicada nos 

autos.

 Tendo em vista a divergência estabelecida entre as partes em relação ao 

valor do saldo remanescente da condenação, determino o 
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encaminhamento dos autos a Contadoria Judicial para apuração do 

referido saldo, descontando-se os valores já depositados.

Elaborado o cálculo digam as partes em cinco dias, sob pena de 

preclusão.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 455968 Nr: 26947-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 455968

Vistos,

Trata-se de processo extinto sem julgamento do mérito pela sentença de 

folhas 52, sem determinação da restituição do valor consignado as folhas 

20/21.

Em manifestação o autor vem requerer o levantamento do valor 

consignado.

Dessa forma, defiro o pedido formulado as folhas 58/59, expeça-se alvará 

em seu favor do requerente para levantamento do valor consignado as 

folhas 20/21, com os rendimentos do período, na conta indicada pela parte 

requerente.

A seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702401 Nr: 37022-40.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS SERVIDORES DA 

ETF-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINO LUCIO DA FONSECA, SANDRA 

MARA GOMES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBY SANDOVAL DA MATA 

- OAB:16293/O

 Código do Processo nº 702401

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de sentença, com 

penhora deferida sobre 20% (vinte por cento) dos proventos mensais 

líquidos da parte executada, aguardando o cumprimento da decisão 

prolatada as folhas 153/154, com depósito mensal nos autos.

A parte exequente em manifestação requerer o levantamento dos valores 

depositados nos autos, requerendo que o valor mensal seja depositado 

diretamente na conta do patrono da parte executada.

Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido formulado as folhas 165, 

apenas para determinar que se expeça, em favor da parte exequente 

alvará para levantamento dos valores depositados as folhas 158/163, com 

os rendimentos do período, na conta indicada nos autos.

Tratando-se de depósito mensal, autorizo a expedição de alvará em favor 

do exequente, mensalmente, na conta por ele indicada nos autos, até a 

liquidação total do valor exequendo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357189 Nr: 26810-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, LUIZ CARLOS 

DE ALVARENGA - OAB:11717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Código do Processo nº 357189

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de sentença, com 

penhora deferida sobre 10% (dez por cento) do faturamento mensal da 

empresa executada, com depósitos comprovados nos autos.

No caso, o patrono da parte exequente vem requerer o levantamento de 

parte dos valores depositados, o correspondente aos valor dos 

honorários sucumbenciais, sem se pronunciar quanto ao valor total 

depositado.

Analisando os autos, contata-se que a presente execução provisória foi 

convertida em definitiva pela decisão de folhas 264, todavia, não houve a 

troca da etiqueta da capa dos autos, o que determino que se faça.

Tatando-se de execução definitiva, os valores depositados pela parte 

executada ja podem ser levantados, dessa forma, intime-se a parte 

exequente para se manifestar nos autos quanto aos depósitos 

comprovados nos autos, requerendo o que entender de direito.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, ocasião em que sera analisado o 

pedido formulado as folhas 308/309.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393763 Nr: 29402-11.2009.811.0041

 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: CAROLINA MIGUEL SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA FERREIRA DE ANDRADRE - ME, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA 

NEVES - OAB:11.616-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Código do Processo nº 393763

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Cumprimento de Sentença, que parte 

Exequente discorda do valor parcial da condenação depositado pelo 

executado Banco Santander, alegando que as executadas foram 

condenadas solidariamente, e o cálculo apresentado não usou os 

parâmetros definidos na sentença, ao final requer o levantamento do valor 

incontroverso e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Sendo incontroverdo a quantia depositada pela segunda executada, 

expeça em favor do exequente, alvará para levantamenteo da quantia 

depositada pela segunda executada as folhas 230/231, com os 

rendimentos do período, na conta indicada nos autos.

 A seguir, intimem-se as partes executadas na pessoa dos advogados 

constituídos nos autos, via DJE, para no prazo de cinco dias, 

comprovarem nos autos o pagamento do saldo remanescente da 

condenação, devidamente atualizado, sob pena de execução forçada, 

ressaltando, que sobre o valor remanescente deverá incidir a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC, já incluídos no cálculo.

Decorrido o prazo acima referido, sem manifestação diga a parte 

exequente em cinco dias, e voltem-me os autos conclusos.
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Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1047097 Nr: 44934-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIR FEGURI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Código do Processo nº 1047097

Vistos,

 Cuida-se de processo em fase execução de sentença, com penhora 

Bacenjud realizada nos autos, onde a parte executada impugna o 

cumprimento da sentença, alegando excesso de execução, reconhecendo 

expressamente devido a quantia depositada nos autos no valor de R$ 

23.293,74 (vinte e três mil duzentos e noventa e três reais e setenta e 

quatro centavos).

A parte exequente vem aos autos se manifestar quanto à impugnação 

apresentada, requerendo o levantamento do valor incontroverso 

reconhecido pela parte executada.

Estando expressamente reconhecido pela parte executada o valor que 

entende devido, defito o pedido de levantamento formulado pela exequente 

as folhas 175/178.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da 

quantia incontroversa penhorada nos autos (fls. 168/171), com os 

rendimentos do período, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão da impugnação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113709 Nr: 16209-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSM, ROSILDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 1113709

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, que a parte 

exequente vem discordar dos valores depositados pela parte executada 

para pagamento da condenação, alegando que não foram incluídos no 

cálculo da condenação as custas do preparo recursal. Ao final requer o 

levantamento do valor incontroverso depositado e o prosseguimento do 

feito pelo saldo remanescente, anexa no feito a planilha de cálculo do 

saldo remanescente.

A parte executada deixou de apresentar nos autos, a planilha do cálculo.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente, expeça-se 

em seu favor alvará para levantamento da quantia incontroversa 

depositada as folhas 130/132, devidamente atualizados com os 

rendimentos do período, na conta indicada no feito.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

A seguir, intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído 

nos autos, via DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o 

pagamento do saldo remanescente da condenação, devidamente 

atualizado, sob pena de execução forçada, ressaltando, que sobre o valor 

remanescente deverá incidir a multa de 10% e, ainda, honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), estipulados pelo § 1º do artigo 523, 

do CPC, já incluídos no cálculo.

Decorrido o prazo acima referido, sem manifestação diga a parte 

exequente em cinco dias, e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151908 Nr: 32526-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA EDILENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6.531 OAB/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

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

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

 Código do Processo nº 1151908

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, que a parte 

exequente vem discordar dos valores depositados pela parte executada 

para pagamento da condenação, alegando que não foram incluídos no 

cálculo da condenação as custas do preparo recursal. Ao final requer o 

levantamento dos valores incontroversos depositados e o prosseguimento 

do feito pelo saldo remanescente, anexa no feito a planilha de cálculo do 

saldo remanescente.

Do cálculo apresentado pela parte executada verifica-se que deixou de 

constar a condenação em custas.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

182/184, expeça-se em favor do exequente alvará para levantamento das 

quantias incontroversas depositada as folhas 156 e 178, devidamente 

atualizados com os rendimentos do período, na conta indicada no feito.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

A seguir, intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído 

nos autos, via DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o 

pagamento do saldo remanescente da condenação, devidamente 

atualizado, sob pena de execução forçada, ressaltando, que sobre o valor 

remanescente deverá incidir a multa de 10% e, ainda, honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), estipulados pelo § 1º do artigo 523, 

do CPC, já incluídos no cálculo.

Decorrido o prazo acima referido, sem manifestação diga a parte 

exequente em cinco dias, e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 415764 Nr: 3804-21.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO CARVALHO DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 345/346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081380 Nr: 2241-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 75/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341251 Nr: 11499-94.2008.811.0041

 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: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conesul - Projetos e Construções Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 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. 321/322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1114002 Nr: 16327-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FONSECA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT, GIZA HELENA COELHO - OAB:166.349

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

110/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 705585 Nr: 40151-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI ALVES VITURINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31142, PABLO DOTTO - OAB:147434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça de fls. 77.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067971 Nr: 54502-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSITO SABINO REGIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código do Processo nº 1067971

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Execução de Sentença, que o exequente 

discorda do valor depositado pela executada (fls. 265), sob a alegação de 

que o valor não é suficiente para pagar a condenação, requer ao final o 

levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento do feito pelo 

saldo remanescente.

 No caso, a impugnação apresentada pelo requerente deixa de informar as 

razões de sua alegação, não apontando o erro no valor depositado pela 

requerida.

Diante do exposto, para fins de extinção ou prosseguimento do feito, 

intime a parte requerente/exequente para no prazo de cinco dias, informar 

nos autos as razões da impugnação apresentada as folhas 144/146, para 

posterior prosseguimento do feito, ocasião em que será analisado o 

pedido de levantamento do valor depositado.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451656 Nr: 23876-29.2010.811.0041

 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: ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA, DERCILIO DE 

SOUZA FERREIRA

 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: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567-O, FERNANDO DAMICO - 

OAB:14322-MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT, REGIANE 

DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 265/268 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120345 Nr: 18930-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes requeridas para 

manifestarem no feito acerca da proposta dos honorários periciais. Dito 

Isto, segue a referida decisão:(...) Após, em igual prazo, digam as partes 

sobre a proposta honorária e, havendo concordância, depositem as 

Requeridas 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, ficando 

desde já, autorizado o expert a levantá-los, no início dos trabalhos.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022097-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAILLY DIAS VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª 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 CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 08 

Diligência: ID. 14537765 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 

1022097-41.2018.8.11.0041 Valor da causa: $8,013.02 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA Endereço: AVENIDA PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 

621, - ATÉ 1923/1924, ESTORIL, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30455-610 

POLO PASSIVO: Nome: THAILLY DIAS VENTURA DA SILVA Endereço: 

RUA ANTÔNIO DORILEO, 255, Apt 207, bloco C, Parque Chapada do Horto, 

COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-230 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 

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. 

DESPACHO: citem-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito 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, 5 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016661-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA (ADVOGADO(A))

CILO CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

IVAN EURIPEDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELLA MAGALHAES DA VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1007429-65.2018.8.11.0041(P) VISTOS, Recebo o emenda à inicial 

juntada no id.n.13634995 para juntada de documentos a fim de amparar o 

pedido de gratuidade da justiça. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proposta por 

CLIDE AUGUSTO em desfavor de FORISVALDO RIBEIRO DA SILVA “NENE 

DA DUCAR”, alegando em síntese que vendeu ao Requerido no ano de 

2007 um veículo de sua propriedade, ocasião em que lhe entregou toda 

documentação pertinente para que o mesmo efetuasse a transferência da 

propriedade para sua titularidade, contudo, somente tomou conhecimento 

da inércia do Requerido ao receber uma notificação do Cartório do 4º 

Ofício de Cuiabá para pagamento de protesto por dívida de IPVA referente 

àquele veículo. Discorre que não conseguiu localizar o Requerido para 

resolver a questão administrativamente, porém não obtivera êxito. Ao final, 

requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja oficiado 

diretamente ao DETRAN para que efetue a transferência da propriedade 

do veículo ao Requerido. É o necessário. DECIDO Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil. Primeiramente, cumpre ressaltar que o 

Autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações no tocante à tentativa 

de localização do Requerido, tampouco há extrato atualizado do Detran a 

fim de comprovar o atual cadastro do veículo naquele órgão. Com efeito, o 

registro da transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de 

trânsito responsável é formalidade de fundamental importância para a 

produção dos efeitos administrativos decorrentes dessa titularidade, pois 

com base nos registros constantes em seus cadastros, o DETRAN pode 

direcionar a cobrança de eventuais multas e penalidades sobre as 

infrações cometidas para o responsável indicado. Nesse passo, incumbia 

ao próprio autor encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do 

comprovante de transferência da propriedade, datado e assinado, no 

prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades (CTB, art. 134), não havendo provas de que adotou referida 

providência. Trata-se de norma de proteção ao transmitente, que se 

desobriga em relação às infrações cometidas pelo adquirente, a despeito 

da possível inércia deste em promover a expedição do novo Certificado de 

Registro de Veículos, conforme determina o art. 123 do mesmo diploma 

legal. Fica claro assim que, não obstante a necessidade de formalização 

da transferência que é, de resto, de interesse do adquirente, o detalhe 

não exonera o alienante do encargo de providenciar, por si mesmo, a 
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devida comunicação, de modo a se forrar de toda e qualquer 

responsabilidade quanto ao bem perante os órgãos públicos. Destarte, 

verifico ainda que o endereço do Requerido preenchido no documento é o 

mesmo daquele indicado como sendo o da parte Autora na inicial, 

circunstância que aliada ao que dispõe o artigo 120 do Código de Trânsito, 

afasta por ora a probabilidade do direito. O dispositivo supramencionado 

estabelece que: “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 

semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito 

do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de 

seu proprietário, na forma da lei”. Assim, conquanto a determinação 

judicial de envio de ofício ao DETRAN possa constituir providência que 

assegura resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de 

fazer, no caso em apreço, entendo necessário melhor esclarecimento 

sobre os contornos que envolveram a negociação do bem. Da mesma 

forma, é latente a ausência de perigo de dano e a possibilidade de 

irreversibilidade da medida, caso efetivada a transferência da propriedade 

ao Requerido junto ao órgão de trânsito e posteriormente venha ser 

reconhecido eventual nulidade do negócio envolvendo as partes, 

notadamente considerando que tal situação já remonta cerca de 10 (dez) 

anos. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos legais, nos termos do art. 

300, do CPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela 

Requerente. Determino à Secretaria que RETIFIQUE a autuação do 

processo para fazer constar o nome correto da parte Autora e da Ação. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e para 

comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência da audiência, a qual será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. A parte Requerente deverá ser 

intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no 

art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024478-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCIANA CRISTINA CARNEIRO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LOVATO (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUNAS DO AREAO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1024478-22.2018.811.0041 (p) VISTOS, Pretende a parte Autora a 

reintegração no imóvel de sua propriedade, sustentando estar sofrendo 

esbulho em razão de sua filha ter sido impedida de mudar/adentrar na 

residência por conta da existência de débitos condominiais. Destarte, 

dispõe o artigo 1º, da Resolução nº006/2014-TP, que: Art. 1º. Atribuir à 

Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: 

Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local 

do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe 

são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, 

excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados 

em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados. (grifei) 

Assim, considerando que a lide posta em Juízo versa sobre conflito 

possessório sobre imóvel urbano nesta Comarca, impõe-se a declaração 

de incompetência deste Juízo e consequente redistribuição desta ação. 

ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art.44 do CPC e Resolução 

nº006/2014/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 2ª VARA CÍVEL – 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO da Capital. Redistribua-se o 

feito ao juízo cível competente. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

GLEYDIANE RODRIGUES DOS SANTOS 03263408151 (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1003663-04.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, aventada por VITORINA RIBEIRO REIS em 

desfavor de DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (1ª Requerida) 

e SAMA CONSULTORIA E DOCUMENTAÇÃO DE AUTOMOTORES (2º 

Requerido), alegando em síntese que adquiriu da 1ª Requerida um 

automóvel Renault Duster 20D 4x2, placas OBF1066/MT no ano de 2014, 

todavia, não cumpriu com a obrigação assumida no ato da negociação de 

efetuar a transferência da titularidade do bem para sua propriedade. 

Discorre que tentou inúmeras vezes resolver a questão 

administrativamente e não obtivera êxito, e no mês de fevereiro/2018 

tivera o veículo apreendido em uma blitz pelo fato de não estar portando o 

documento com o devido licenciamento. Verbera que com a apreensão do 

automóvel e a falta da documentação pertinente está impedida de retirá-lo 

do pátio do DETRAN, o que vem lhe causando inúmeros transtornos e 

aborrecimentos. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência 

para que os Requeridos sejam compelidos a transferir o veículo bem como 

a retirada do veículo do pátio no prazo de 24 horas; bem ainda “Além de 

adimplir os encargos perante o DETRAN/TO em nome do AUTOR, ou que 

os transfira para seu nome com data retroativa a data de venda, sob pena 

de sofrer multa diária, com a consequente expedição do componente 

mandado de busca e apreensão do veículo”. EMENDA SUBSTITUTIVA DA 

PETIÇÃO INICIAL e documentos juntados nos Id.13158645 ao Id.13159240) 

É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. 

In casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial, dão conta 

nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do 

direito, ante a Autorização de Transferência de Veículo anexada ao Id. 

11810263, devidamente preenchido e com firma reconhecida da parte 

Autora, restando pendente a assinatura e reconhecimento de firma do 

vendedor, sem a qual não é possível dar prosseguimento no procedimento 

administrativo junto ao DETRAN. Além disso, infere-se do documento 

juntado no id.n.11810313, que não obstante a parte Requerida tenha 

comunicado ao DETRAN sobre a venda do veículo, a parte Autora não 

logrará êxito em proceder a transferência da titularidade enquanto o 

vendedor não cumprir sua obrigação de preencher corretamente a 

documentação. Outrossim, sem embargo de estar a parte Autora ao longo 

de 04 anos transitando com o automóvel sem a respectiva documentação, 

é induvidosa a necessidade do deferimento da medida postulada, pois com 

a apreensão do bem pela autoridade de trânsito, a inércia da Requerida 

acarretará ainda mais prejuízo à Requerente. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente, 

para DETERMINAR que os Requeridos promovam no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas) o preenchimento e reconhecimento de firma no 

documento de transferência de propriedade do veículo RENAULT/DUSTER 

20D 4X2A, PLACAS OBF1066, bem ainda adotem todas as providências 

administrativas necessárias para a retirada do automóvel do pátio de 

apreensões do DETRAN e a sua restituição nas mãos da parte Autora sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento desta decisão. CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes 

Requeridas, inclusive, para comparecer à audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 
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334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003492-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO (ADVOGADO(A))

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L VIEGAS DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1003492-47.2018.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, 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/2015. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008353-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO REGINALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1008353-76.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, 

ANTONIO REGINALDO BARBOSA, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre que o valor da indenização corresponde a 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) na data do efetivo pagamento, 

todavia, o valor recebido administrativamente é inferior ao que entende 

fazer jus. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento da complementação do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 12478119. A Requerida apresentou 

contestação id. 14088755, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, e a 

ausência do laudo do IML documento imprescindível para a demanda. No 

mérito, defendeu sobre a improcedência do pedido inicial, vez que já 

houve pagamento do seguro por via administrativa. 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. 

14361912. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao 

laudo pericial (id. 14573911), tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Impugnação a contestação apresentada no 

id:14574769. A parte Requerida (id. 14658785), manifestou sobre o laudo, 

ao pagamento realizado em sede administrativa, ressaltando que não há o 

que se falar em complementação da indenização. 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. 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. Portanto, rejeito a 

preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que 

a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de 

pleitear o recebimento da quantia restante, sendo absolutamente 

dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a prova de 

existência de eventual vício de consentimento. A propósito, confira-se: 

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O 

RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de 

forma plena e geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum 

legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP Relatora Min. 

NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 

RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. 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. 12478119 e 

Relatório Médico (id. 12478120/12478126), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 14361912, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 
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comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Igualmente, segundo a 

orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no 

enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma resta somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela Requerente. Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 14361912), 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), existindo, portanto uma diferença de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou que seja reconhecido o direito nas diferenças da 

indenização em relação ao grau de invalidez, que a incindência de juros e 

a correção monetária, seja desde a data do acidente até a data de seu 

efetivo pagamento, 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 ANTONIO REGINALDO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 64 de 429



BARBOSA a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referente à complementação da indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 01/10/2017(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na 

proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, 

entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009132-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

DEIVISON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009132-31.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, DEIVISON ALVES DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

14/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 12615017. A Requerida 

apresentou contestação id. 12902560, arguindo em preliminar inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido, ante a necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

14368319. Impugnação à contestação corroborada id. 14615790. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 14615844) tecendo 

acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte 

Requerida (id. 14718640), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência ( id. 12615017), Relatório Médico (id. 

12615075), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

14368319, 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 
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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. 14368319), 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 data em que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

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 DEIVISON ALVES DA SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/12/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005288-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEROZO DA SILVA (AUTOR(A))
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1005288-73.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCOS ANTONIO PEROZO DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 01/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e 

fratura do tornozelo e tibia”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 12028861. A Requerida 

apresentou contestação id. 14104435, arguindo em preliminar inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a carência da ação boletim de ocorrência sem 

validade e a ausência do laudo do iml documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, Sustentou a cerca do quantum indenizatório, se 

atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual 

fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 13897121. Impugnação 

à contestação corroborada id. 14831133. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12028861), Relatório Médico (id. 

12028860), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

13897121, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13897121), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 
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processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento da valor do seguro de acordo com o grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do acidente 

qual seja o protocolo do processo administrativo em 15/01/2018, 

afastando a súmula 426 do STJ, e correção monetária sobre o montante a 

partir da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente MARCOS ANTONIO PEROZO DA 

SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/01/2018 

(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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011632-70.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, FRANCIELLI OLIVEIRA LEITE, 
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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 

13/01/2018, 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. 12947172. A Requerida 

apresentou contestação id. 13718814, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência de 

comprovante de residência em nome de terceiro requisito para fixação do 

foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

diferença da assinatura entre a documentação e a procuração juntada 

nos autos, 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. 15039811. Impugnação a contestação apresentada 

no Id:15286951. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 15286958) 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. 

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. Quanto a impugnação das assinaturas apostas 

nos documentos da parte Autora, não vislumbro razões para exigir a 

juntada de outro documento com firma reconhecida ou autenticada em 

cartório, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a análise 

do mérito, sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da 

parte por ocasião da audiência de conciliação. Portanto, rejeito esta 

preliminar. 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.12947172), Relatório Médico (id. 

12947174), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

15039811, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15039811), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional 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 data em que entrou em vigor a medida provisória nº 
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340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente FRANCIELLI OLIVEIRA LEITE a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos),), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/01/2018 (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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012544-67.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, TAMIRES ALMEIDA DOS 

SANTOS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 19/03/2018, 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. 13056177. A 

Requerida apresentou contestação id. 13719726, 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, ausência de 

documento imprescindível para a demanda e a ausência de comprovante 

de residência em nome de terceiro requisito para fixação do foro. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a diferença da 
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assinatura entre a documentação e a procuração juntada nos autos, 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. 15038022. Impugnação a contestação apresentada 

no Id:15306902. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 15306913) 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 - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. Quanto a impugnação das assinaturas apostas 

nos documentos da parte Autora, não vislumbro razões para exigir a 

juntada de outro documento com firma reconhecida ou autenticada em 

cartório, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a análise 

do mérito, sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da 

parte por ocasião da audiência de conciliação. Portanto, rejeito esta 

preliminar. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Certidão de Ocorrência (id.13056177), Relatório Médico (id. 

13056178), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

15038022, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos e perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento) e 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. 15038022), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, do punho esquerdo com perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) e repercussão moderada, do membro superior direito com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 7.256,25 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice INPC, a 

partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que 

alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 71 de 429



“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente TAMIRES ALMEIDA DOS SANTOS 

a quantia de R$ 7.256,25 (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, 19/03/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005306-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1005306-94.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, FERNANDA SANTOS DA SILVA, 

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 

23/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura do braço”. 

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. 12029574. A Requerida apresentou contestação id. 

14104134, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a carência 

da ação boletim de ocorrência sem validade e a ausência do laudo do iml 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido incial, ante a inexistência de prova da invalidez, 

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 
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incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13889761. Impugnação à contestação corroborada 

id. 14831128. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 12029574), Relatório Médico (id. 12029573), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13889761, 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. 13889761), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento da valor do seguro de acordo com o grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do acidente 

qual seja o protocolo do processo administrativo em 16.01.2018, mais a 

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 
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rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente FERNANDA SANTOS DA SILVA, 

a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/12/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007004-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DAIANNE WANDERLEY DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1007004-38.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, DAIANNE WANDERLEY DE 

SOUZA, 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 10/02/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e 

fratura da mão”. 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. 12309259. A Requerida apresentou 

contestação id. 12926942, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

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 

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. 

14366323. A parte Requerida (id. 14719838), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Impugnação à contestação corroborada id. 14831135. Os 
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autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 12309259), Relatório Médico (id. 12309284), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14366323, 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 das mãos, 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. 13889761), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento da valor do seguro de acordo com o grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do acidente 

qual seja o protocolo do processo administrativo em 15.02.2018, mais a 

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 
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RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017). Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente DAIANNE WANDERLEY DE 

SOUZA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/02/2018 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007070-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI DIAS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1007070-18.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, YURI DIAS, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

17/01/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura do punho”. 

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12323213. A Requerida apresentou contestação id. 

12902811, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência 

do laudo IML. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

ante o não pagamento do proêmio. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou a cerca do quantum indenizatório, se atenha aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 14369990. A parte Requerida (id. 14658023), 

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%). Impugnação à contestação 

corroborada id. 11831141. 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. DA PRELIMINAR 

- AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO ART. 5°,§5° DA 

LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na apresentação de 

laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto não constam 

no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: 

Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 12323213), Relatório Médico (id. 12323275), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14369990, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro 

do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o 

veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, 

tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14369990), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da valor do seguro de acordo com o grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do acidente qual 

seja o protocolo do processo administrativo em 30.01.2018, afastando a 

sumula 426 do STJ mais a 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 - 
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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 YURI DIAS, 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, 17/01/2018 (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: 1012092-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LIMA DOS SANTOS (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 

1012092-57.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ANTONIO LIMA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

13/03/2018, 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. 13056072. A Requerida 

apresentou contestação no id. 13761755, 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. 15052506. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 15407668. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id.15407690) 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 
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art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados a Boletim de Ocorrência (id. 13056072), Relatório Médico 

(id. 13056073), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15052506, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15052506), 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, 
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e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ANTONIO LIMA DOS SANTOS, 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, 13/03/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006853-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL CONCEICAO RIBEIRO (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1006853-72.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, JAZIEL CONCEIÇÃO RIBEIRO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

20/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura da mão”. 

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. 12278437. A Requerida apresentou contestação id. 

14749444, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, da extinção do processo por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou 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. 14369337. Impugnação à contestação corroborada 

id. 14847047. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12278437), 

Relatório Médico (id. 12278434), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 14369337, 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, 
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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 uma das mãos, 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. 14369337), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da valor do seguro de acordo com o grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do acidente qual 

seja o protocolo do processo administrativo em 23.01.2018, afastando a 

sumula 426 do STJ mais a 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 
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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 JAZIEL CONCEIÇÃO RIBEIRO, a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/12/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010371-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO LUCIO PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010371-70.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, FABIO LUCIO PAES DE 

BARROS, 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 23/01/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez. 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. 12795786. A 

Requerida apresentou contestação id. 13604866, arguindo em preliminar 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, Sustentou 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. 15049139. 

Impugnação à contestação corroborada id. 15418007. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 15418434) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id.15428002), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12795786), Relatório Médico (id. 

12795791), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

15049139, 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 
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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. 15049139), 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 reis 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 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente FABIO LUCIO PAES DE 

BARROS, 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, 23/01/2018 (Súmula 
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580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008381-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RONALDO BARBOSA DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1008381-44.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, RONALDO BARBOSA DE MELO, 

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 

23/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura do punho”. 

Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12481663. A Requerida apresentou contestação id. 

14190530, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante em nome de terceiro 

requisito para fixação do foro. No mérito, impugnou os documentos 

juntados pela parte autora com relação à diferença da assinatura entre a 

documentação e a procuração juntada nos autos, 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 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. 14382512. A 

parte Requerida (id. 14596141), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). 

Impugnação à contestação corroborada id. 14831143. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio consigno 

que a parte Requerida em sua peça contestatória, alegou a respeito da 

diferença das assinaturas, apresentadas na procuração e nos outros 

documentos corroborados na exordial, requerendo a juntada de nova 

documentação com assinatura autenticada em cartório. No entanto, cabe 

esclarecer que tal solicitação não cabe no presente caso, tendo em vista, 

a dispensabilidade de autenticação de instrumento procuratório, assim, 

indefiro o pedido realizado pela Requerida, passando ao julgamento do 

feito. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12481663), Relatório Médico (id. 

12481711), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

14382512, 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 
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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. 14382512), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento da valor do seguro de acordo com o grau das 

lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 

1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do acidente 

qual seja o protocolo do processo administrativo em 01.02.2018, 

afastando a sumula 426 do STJ, mais a 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 RONALDO BARBOSA DE MELO, 

a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/10/2017 (Súmula 
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580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005438-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO AMORIM PEREIRA (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005438-54.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSÉ ROBERTO AMORIM 

PEREIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 24/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fraturas em membro 

inferior direito”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Relatório de 

ocorrência corroborado no id. 12046809. A Requerida apresentou 

contestação id. 13545622, arguindo em preliminar pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. 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. 13885675. Impugnação à contestação corroborada 

id. 13961340. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 13961980), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida (id. 14952160), manifestou sobre o 

laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o relatório de Ocorrência (id. 12046809), 

Relatório Médico (id. 12046815/12046828), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 13885675, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13885675), 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 
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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, nos termos da tabela 

da lei, oriundas de acidente automobilístico, com a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir citação e a correção monetária de 

acordo com o índice INPC, que devrá incidir desde o sinistro, enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOSÉ ROBERTO AMORIM 

PEREIRA, 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, 24/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024373-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LIMA SOUZA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1024373-79.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15286243 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14482193/14482202 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14482193 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15286243. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012549-89.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS GABRIEL DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012549-89.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MARCUS VINICIUS GABRIEL 

DIAS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/02/2018, 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. 13056209. A Requerida 

apresentou contestação no id. 13726412, 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. 15052201. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 15425416. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id.15425551) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA. No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de boletim de ocorrência para o 

pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados a Certidão de Ocorrência (id. 13056209), Relatório Médico 

(id. 13056212), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15052201, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 
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em caso de lesão da estrutura crânio-facial, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem 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. 15052201), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor 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 

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 MARCUS VINICIUS GABRIEL 

DIAS, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/02/2018 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006393-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ATAIDE (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 89 de 429



YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE. nº 

1006393-85.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA DE FATIMA ATAIDE, 

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 

23/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (Treze 

mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12214703. A Requerida apresentou contestação id. 

14693156, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante 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. 14359823. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 14535824), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Impugnação à 

contestação no id. 14793448. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de 

alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outra preliminar, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12214703), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14359823, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14359823), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária 

sobre o índice INPC, que deverá incidir desde o sinistro, enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 
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quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente MARIA DE FATIMA ATAIDE, a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000869-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

OLIMPIO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000869-44.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, OLIMPO DE LIMA, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/10/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura membro inferior esquerdo”. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 4607852. Laudo pericial judicial no id. 6693758. A 

Requerida apresentou contestação no id. 6783063, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante ao fato; a não apresentação de 

laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 14835265. A parte 

Requerida por sua vez (id. 15203603), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 
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DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 4607852), 

Relatório Médico (id. 4607868), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 6693758, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 6693758), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00(quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País na data 

do efetivo pagamento, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) e 

correção monetária com índice INPC a partir da data do sinistro, enquanto 

a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 
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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 OLIMPIO DE LIMA, 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, 04/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008686-28.2018.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE nº 

1008686-28.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, ANTONIO DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e ferimento extenso 

na perna direita”. 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. 12532451. A Requerida apresentou 

contestação id. 14272712, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal, a 

inexistência de prova da invalide. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou a cerca do quantum indenizatório, se atenha aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 14386909. A parte Requerida (id. 14659533), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que não se opõe ao laudo 

apresentado. Impugnação à contestação corroborada id. 14831319. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 
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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. 12532451), Relatório Médico (id. 12532292/12532428), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14386909, 

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 perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13897121), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 

Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das 

vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo 

maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de provas 

concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar 

que o documento juntado como forma de comprovação dessa prática é o 

mesmo que está sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo 

r. causídico e sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não 

vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura 

venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de 

base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de 

seguro e acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento da valor do seguro de acordo com o 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente qual seja o protocolo do processo administrativo em 11.10.2017, 

afastando a súmula 426 do STJ, e correção monetária com índice INPC, a 

partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que 

alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 

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 
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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 ANTONIO DO NASCIMENTO, a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003214-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ROBERTO APOITIA (AUTOR(A))

CARLOS CESAR APOITIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BOTURA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 26/11/2018 Hora: 11:00, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016916-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO (AUTOR(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 26/11/2018 Hora: 11:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1012188-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

CLEMES MARIA BEVILACQUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA (REQUERIDO)

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029533-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEMERSON CANDIDO DORCELINO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029533-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

DIEMERSON CANDIDO DORCELINO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o valor 

voluntariamente depositado se trata de valor incontroverso, assim como 

que o patrono da parte exequente possui poderes especiais para receber 

e dar quitação (Id. nº 10004319), DEFIRO o pedido de levantamento de 

valores, pelo que determino seja expedido o competente alvará eletrônico. 

No mais, tendo em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código 

de Processo Civil). Decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil. No mais, 

CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019115-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 12:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032384-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (AUTOR(A))

RENATA GHEDINI RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA AUTO SHOPPING EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME 

(RÉU)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1025885-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO (ADVOGADO(A))

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: 1010880-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWALDO GUSTAVO DE AGUIAR (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARIA CICERA DE SOUSA (AUTOR(A))

ADELSON FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

NAIR FARIA LEITE LOUREIRO (AUTOR(A))

MAMEDES BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011558-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007801-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARCELO PINTO DE ARRUDA DIAS (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1009126-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALOME SAMPAIO (AUTOR(A))

ANA PAULA BISPO DA COSTA (ADVOGADO(A))

NAHYENE FORTUNATO FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN 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: 1018849-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 

(AUTOR(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO RODOLPHO CUTOLO (RÉU)

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033891-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VICENTE DE PAULA OLIVEIRA (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 1033891-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VICENTE DE 

PAULA OLIVEIRA 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 15755471, 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032891-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

GRACILIANO AQUINO DA CONCEICAO (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 1032891-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GRACILIANO 

AQUINO DA CONCEICAO 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, arquivo de vídeo (Id. nº 15674577, 

Id. nº 15674580 e Id. nº 15674638). Ocorre que, além de não ser possível 

afirmar que os fatos relatados ainda persistem, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. 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 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04. 10.2018, às 17:40.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032893-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

MAIARA IARA DOS PASSOS (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 1032893-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAIARA 

IARA DOS PASSOS 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, arquivo de vídeo (Id. nº 15674677, 

Id. nº 15674679 e Id. nº 15674681). Ocorre que, além de não ser possível 

afirmar que os fatos relatados ainda persistem, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. 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 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 04. 10.2018, às 17:40.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032997-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. E. O. N. (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO NEVES OAB - 734.046.751-34 (REPRESENTANTE)

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 1032997-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ARLINDO 

LUCAS EVERTON OLIVEIRA NEVES REPRESENTANTE: LUCAS ANTONIO 

NEVES 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 
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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 15687682, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. 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 Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033098-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALOIZIO DOMINGOS DE ALMEIDA (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 1033098-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALOIZIO 

DOMINGOS DE ALMEIDA 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 15697210, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. 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 Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033121-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NEIDE XAVIER DE LIMA (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 1033121-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NEIDE 

XAVIER DE LIMA 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 15699497, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. 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 Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033125-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL FERNANDES DE SOUZA LIMA (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 1033125-06.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EZEQUIEL 

FERNANDES DE SOUZA LIMA 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 
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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 15700027, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. 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 Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022953-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

PEDRO DE SOUZA BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (RÉU)

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (RÉU)

RUI PAULO MARTINS ABRACOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022953-73.2016.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO DE 

SOUZA BATISTA RÉU: SALIM KAMEL ABOU RAHAL, VILMO PEAGUDO DE 

FREITAS W Vistos. Considerando que a parte requerida Vilmo Peagudo de 

Freitas apresentou contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 05 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012091-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN ZORNITA (AUTOR(A))

NILSON ANTONIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS (RÉU)

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021518-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERALDO REZENDE DE REZENDE (EXECUTADO)

FRANCISCO HUBER KROLING (EXECUTADO)

FERNANDO HUBER KROLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021518-30.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCO 

AURELIO MONTEIRO ARAUJO, ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE 

MORAES EXECUTADO: FERNANDO HUBER KROLING, FRANCISCO HUBER 

KROLING, HERALDO REZENDE DE REZENDE W Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que o contrato apresentado somente foi firmado pelo 

requerido Heraldo Rezende de Rezende (Id. nº 8819869), razão pela qual 

os requeridos Fernando Huber Kroling e Francisco Huber Kroling são parte 

ilegítima para figurar no polo passivo de demanda executiva. Intimada para 

emendar a inicial, com o fito de apresentar título executivo hábil ou 

adequar os pedidos para o prosseguimento da demanda como ação de 

conhecimento (Id. nº 13079767), a parte autora limitou-se a reiterar os 

pedidos de processamento da demanda pela via executiva (Id. nº 

13367821). Pois bem. Considerando que o contrato de honorários 

advocatícios configura título executivo extrajudicial independentemente da 

subscrição de testemunhas instrumentais, ante a disposição legal 

expressa contida no artigo 24 da Lei nº 8.906/94, cabível seria o 

processamento da demanda como ação executiva. Porém, tão somente em 

face do devedor que subscreveu o contrato que embasa a demanda. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça se almeja o prosseguimento da demanda executiva tão 

somente em face do requerido Fernando Huber Kroling ou se opta pelo 

processamento do feito como ação de conhecimento, hipótese na qual 

deverá apresentar emenda à petição inicial para adequação dos 

fundamentos jurídicos e dos pedidos, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032543-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032543-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

WILSON SOCORE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG AT Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015806-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

MATEUS MEIRA SARLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

CLAUDIA LEAL MAIA (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: 1021320-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO UGEDA (ADVOGADO(A))

INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (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: 1005261-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)
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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: 1028794-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR (AUTOR(A))

GABRIELA BENINE SALICIO (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LEITE SAMPAIO (RÉU)

LUCIANO LUIS BRESCOVICI (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: 1009970-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO MENDES GOMES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

EVA LUCI LIMA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1001672-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1014353-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023080-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011538-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ARAUJO DIAS (AUTOR(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1031457-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (ORDENANTE)

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (ORDENADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031457-97.2018.8.11.0041 ORDENANTE: MARCELO 

AUGUSTO GONCALVES VIANA ORDENADO: SUL AMERICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAUDE M Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória 

que a parte interessada não recolheu os valores referentes à diligência, 

neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento referente à 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 21 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011825-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES (ADVOGADO(A))

SILVANA APARECIDA ANTONINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MONTEIRO LOTUFO (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023794-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO OGT (AUTOR(A))

CLAUDIA MACIEL SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIETA BORGES DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023794-68.2016.8.11.0041 AUTOR(A): CONDOMINIO 

DO EDIFICIO OGT RÉU: MARIETA BORGES DE CAMPOS W Vistos. 

Considerando o teor da alínea “g” do item 1 do documento constante no Id. 

nº 15216468, DEFIRO o pedido de Id. nº 15216126, o que faço para 

determinar seja expedido o competente alvará com autorização judicial 

para lavratura da escritura pública de dação em pagamento decorrente da 

sentença proferida nos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032537-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR(A))

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (AUTOR(A))

JANE STELLE BECA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON GUIMARAES DE OLIVEIRA (RÉU)

BORRACHARIA STOP PNEUS (RÉU)

METALURGICA MANTOVANI (RÉU)

OUTROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032537-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO ADIB 

HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE RÉU: GLEISON GUIMARAES 

DE OLIVEIRA, BORRACHARIA STOP PNEUS, METALURGICA MANTOVANI, 

OUTROS AT Vistos. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, com 
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pedido de tutela de urgência, ajuizada por Sérgio Adib Hage e Hércília de 

Barros Maciel Hage, em desfavor de G7 - Náutica, Borracharia Stop 

Pneus, Metalurgia Mantovani e outros, todos devidamente qualificados nos 

autos. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

pretende promover a reintegração de posse da porção de área que se 

encontra dentro da denominada Sesmaria São José, no Bairro Coxipó, em 

Cuiabá/MT, nesta urbe. Ocorre que a competência para processar e julgar 

demandas que envolvem matéria referente a conflitos possessórios 

individuais urbanos desta Comarca é, nos termos da Resolução nº 

11/2017/TP, da Vara Especializada de Direito Agrário. . À propósito, 

colaciono excerto da referida resolução, in verbis : “ 2ª Vara Cível – Vara 

Especializada Direito Agrário - Processar e julgar ações que envolvam 

confl i tos fundiários/agrár ios colet ivos dentro do Estado, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles, relacionados, bem como cartas precatórias cíveis de sua 

competência.” Assim sendo, nos termos do art. 64, §4º, do Código de 

Processo Civil, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida por este 

Juízo, até que outra, se for o caso, seja proferida pelo Juízo competente. 

Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da 

competência para processamento e julgamento desta demanda, o que 

faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a Vara 

Especializada de Direito Agrário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016049-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO (ADVOGADO(A))

KEYTTNEE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA LUZ - ME (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021933-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDNILDES PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSEFA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 27/11/2018 Hora: 11:30, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019671-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANERINDO ROMUALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a se manifestar sobre o 

pagamento voluntário ID. 12358964. Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031983-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

KATIANE DE ALMEIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031983-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: KATIANE 

DE ALMEIDA ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 
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mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 
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Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 27.09.2018, às 13:50. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032418-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA SOARES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 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: 23/11/2018 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734032 Nr: 30300-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 Intimo a parte embargante para se manifestar sobre as petições de fls. 

48/50 e 62/64, nos termos do despacho de fls. 65.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106884 Nr: 13342-16.2016.811.0041

 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: WILSON FLORIANO CABELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR, INSTITUTO 

DE ODONTOLOGIA INTEGRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT, EVAN CORRÊA 

DA COSTA - OAB:8202

 Intimo a parte requerida para se manifestar sobre o pedido de desistência 

de fls. 757

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777840 Nr: 31218-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDOIRCY DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:30476/GO, DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, RAFAEL 

MILEN MITCHELL - OAB:18764/A

 Intimo a parte Exequente para exercer o Contraditório, em razão da 

Impugnação a Contestação juntada em fls. Retro, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846204 Nr: 49829-87.2013.811.0041

 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: FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA LOBÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da apresentação de 

nova proposta de honorários periciais, no prazo comum de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032690 Nr: 37922-47.2015.811.0041

 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: TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ CANTONI, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6.252/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, 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.: 743384 Nr: 40341-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA, BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON PALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:OAB/MT 13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO 

FILHO - OAB:13.595/MT, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 

13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Tutela 

Antecipada c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por Maria de Fátima Vieira 

em desfavor de Denilson Palmeira.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente, por meio da petição 

de fl. 83, apresentou pedido de desistência da demanda.

É o breve relato.

DECIDO.

O feito comporta imediato julgamento.

Como é cediço, a desistência da ação não importa renúncia ao direito e 

não impede o ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do 

pleito, até por se tratar de direito disponível, é medida que se impõe.

Ademais, tendo em vista que a citação da parte requerida não restou 

concretizada, cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, 

com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII 

e § 4º, CPC).

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 200 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência 

exteriorizada pela parte requerente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual.

Com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO os autores 

ao pagamento das custas processuais.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, porque a desistência ocorreu 

antes da citação da parte requerida nos autos.

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, 05 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010464 Nr: 27767-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADN, FABIANE CRISTINA DE ARAUJO DO 

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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte requerente para ratificar seus dados bancários, visto que a 

petição juntada em 28.06.2018 não fora assinada pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010464 Nr: 27767-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADN, FABIANE CRISTINA DE ARAUJO DO 

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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por FABIO 

ARAUJO DO NASCIMENTO em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS 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. 98/100), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 101).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.
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BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 715395 Nr: 9061-90.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Nesta data, intimo a parte Requerida, por meio 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032380-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (ADVOGADO(A))

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032380-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CRISTIAN 

KELLEY TOYOTOMY SANTANA RÉU: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY 

SANTANA AT Vistos. Trata-se de Ação Reivindicatória, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Cristian Kelley Toyotomy Santana, em 

desfavor de Adriana Lisiangley Toyotomy Santana, ambas qualificadas 

nos autos. In casu, almeja a parte autora, em sede liminar, a imissão na 

posse de parte do imóvel situado no lote 03, quadra 01, antiga Rua “A”, 

situado à Rua Américo Salgado, nº 21, Bairro Quilombo, nesta urbe. 

Ocorre que, conforme narrado na inicial, foi deferido nos autos nº 

1027810-31.2017.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara de Direito Agrário 

desta Comarca, a reintegração de posse, em favor da requerida, da parte 

do imóvel discutida nestes autos. Tais fatos apontam para necessidade de 

reunião do presente feito e aquele que tramita no Juízo da 2ª Vara de 

Direito Agrário desta Comarca, pois em que pese à distinção de causa de 

pedir, há sério e concreto risco de prolação de decisões contraditórias, 

nos termos do art. 55, §3º do Código de Processo Civil. Como se sabe, as 

ações propostas em separado são de competência do Juízo prevento, 

tudo nos termos dos arts. 55, § 3º e 58, ambos do Código de Processo 

Civil. Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que a ação de nº 

1027810-31.2017.8.11.0041 foi distribuída ao d. Juízo da 2ª Vara de Direito 

Agrário em 04.09.2017, com despacho inicial preferido em 04.09.2017. Já 

a presente ação, foi distribuída em 27.09.2018, com despacho inicial 

proferido nesta data, o que torna aquele Juízo prevento, nos termos do 

art. 59 c/c art. 58, do CPC[1]. Ademais disso, a competência do Juízo da 2ª 

Vara Cível é especializada em relação às ações possessórias e, por isso, 

a sua competência, em razão da matéria, prevalece. Portanto, sendo 

medida imprescindível ao caso em exame, nos termos do art. 55, §3º do 

CPC, DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 

2ª Vara de Direito Agrário desta Comarca, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Remetam-se os autos. Cuiabá - MT, 05 de Outubro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito [1] Art. 58, CPC: “A reunião das 

ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente”.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022789-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI (ADVOGADO(A))

MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO (AUTOR(A))
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022789-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIO 

VINICIOS SILVA MARTELLO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO W Vistos. No movimento de Id. nº 14716097, a parte 

autora opôs Embargos de Declaração em face do decisum que determinou 

a emenda à exordial, sob o argumento de que há erro material porque o 

Juízo “equivocadamente julgou insuficientes as provas acostadas aos 

autos”. De rigor, o não acolhimento dos presentes embargos de 

declaração é medida que deve se impor. O art. 1.022 do Código de 

Processo Civil prevê que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material.” Conforme se extrai do decisum verberado, não há qualquer das 

hipóteses condicionadoras previstas no art. 1.022, do CPC, já que o 

fundamento nele utilizado expressou o entendimento do Juízo no sentido 

de que não há prova escrita hábil a ensejar o recebimento da demanda 

monitória, pelo que não se mostra obscuro, contraditório, omisso e nem 

mesmo apresenta erro material. De outro norte, anoto que a 

fundamentação dos embargos declaratórios sustentada pela parte 

embargante exige nova apreciação do mérito, o que se mostra vedado em 

sede do estreito e limitado recurso interposto. Com efeito, no caso dos 

autos, verifico que não assiste razão à embargante, isto porque não há 

omissão na decisão em análise, pretendendo, na verdade, com a 

interposição deste recurso, rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura 

de suas razões recursais, finalidade esta inviável em sede de embargos 

de declaração. Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das 

jurisprudências da Egrégia Corte Mato-grossense demonstrando o 

uníssono entendimento sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são 

cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como 

forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi 

devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração 

nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges). EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS - SEGURO OBRIGATÓRIO - PRETENSÃO DE EFEITOS 

MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - REJEIÇÃO. Consoante dispõe o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do 

julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição. Não se evidenciam 

como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, 

em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo 

possível emprestar-lhes efeitos infringentes. Não se constatando os vícios 

apontados, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso. 

(Embargos de Declaração nº. 3402. Ano 2012. Rel. Des. Dirceu dos 

Santos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Logo, por pretender o 

embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão 

lançando mão do recurso cabível, isto porque, conforme já estabelecido, 

os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade. 

Ademais, imperioso destacar que o órgão jurisdicional deve expressar sua 

convicção em suas decisões, porém poderá fazê-lo de maneira sucinta e 

direita sobre todos os elementos existentes no processo, hipótese que 

não haveria de falar-se em omissão propriamente dita. Por oportuno, anoto 
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que a ação monitória é um instrumento processual colocado à disposição 

do credor, para os casos nos quais o crédito possa ser comprovado por 

documento escrito sem eficácia de título executivo, sendo descabida sua 

propositura desacompanhada de qualquer prova escrita que a embase. No 

caso dos autos, a prova escrita apresentada, em que pese a vasta 

quantidade documental, não é hábil a demonstrar o valor total devido 

apontado na exordial, razão pela qual é inadequada a via eleita[1]. Por fim, 

insta frisar que “o princípio da persuasão racional, habilita o magistrado a 

valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, 

aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao 

caso concreto” (STJ AgRg no AREsp 399206). Diante do exposto, 

CONHEÇO dos presentes embargos opostos pela parte autora no Id. nº 

14716097 e, no MÉRITO, NEGO-LHE provimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVENTE. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES 

PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO. MÉRITO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. 

AJUIZAMENTO. EXIGÊNCIA LEGAL. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO 

VINDICADO. AUSENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO 

ART. 1.102 - A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À 

ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO. Em determinadas situações, não se caracteriza a 

ocorrência do cerceamento do direito de defesa e a necessidade de 

dilação probatória, quando o magistrado julgar a lide de imediato por já 

possuir elementos suficientes para o seu convencimento. Para a 

propositura de ação monitória, exige-se prova escrita sem eficácia de 

título executivo, apta a demonstrar, de maneira razoável, a probabilidade 

de existência da dívida alegada. Inexistindo nos autos, prova escrita literal 

a comprovar, de forma satisfatória, a obrigação e a certeza do valor 

devido, não há como se utilizar o procedimento monitório, a fim de formar o 

título executivo pretendido, por ser inadequada a via eleita. (TJPB; APL 

0000867-12.2014.815.0421; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 12/03/2018; Pág. 10).
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Processo Número: 1032878-25.2018.8.11.0041
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CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADODE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032878-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ CARLOS 

DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR RÉU: CUIABANO COMERCIO DE 

PETROLEO LTDA - ME W Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

consta pedido de deferimento do benefício da Justiça Gratuita à parte 

autora ou, sucessivamente, a autorização para recolhimento das custas 

ao final da demanda. Pois bem. Considerando a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela declaração da parte autora e, 

considerando o livre acesso à Justiça, princípio consagrado no art. 5º, 

incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, assim como tendo em vista o 

elevado valor das custas e taxa judiciária dado ao valor da causa no 

presente feito [mais de três milhões], resta cabível o deferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. Destarte, entendo que, na 

hipótese dos autos, o benefício de gratuidade de justiça deve abarcar tão 

somente o pagamento das custas e taxa iniciais, nos termos do artigo 98, 

§ 5º, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, considerando os 

esclarecimentos e os documentos apresentados, DEFIRO o pedido de 

recolhimento das custas e taxa judiciária ao final do processo. Por 

conseguinte, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO o benefício da gratuidade de justiça somente em relação ao 

pagamento das despesas iniciais, sem prejuízo de posterior revogação, 

caso demonstrada, a qualquer momento, a capacidade financeira da parte 

exequente. Por fim, destaco que a gratuidade aqui deferida não alcança 

as despesas processuais, competindo à parte autora o pagamento de 

todas as despesas necessárias para o regular desenvolvimento do 

processo [diligências para cumprimento de mandados, postagens de 

correspondências, publicação de editais, honorários periciais, gastos com 

avaliação, etc]. Ante o deferimento do pedido de recolhimento de custas 

ao final, assim como tendo em vista que, segundo se observa dos autos, o 

pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, 

cabível, no caso concreto o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 

702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (art. 

701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos 

monitórios, INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030946-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS REQUERIDO: J R FERREIRA EIRELI - ME 

AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Francisco de Assis Martins em desfavor de Ótica Diniz- J.R. Ferreira 

Eireli-ME, ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que em 

outubro de 2017, ao realizar compras, foi surpreendido com a inscrição do 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por apontamento realizado pela 

requerida. Menciona que, em contato com a requerida, foi informado que a 

compra foi efetivada na cidade de Rondonópolis/MT. Aduz que 

desconhece tal débito, uma vez que nunca firmou contrato com a empresa 

requerida. Com o escopo de suspender os apontamentos que sustenta 

ser indevidos, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

retire a negativação efetuada no cadastro restritivo de crédito, bem como 

se abstenha de promover nova inserção. Em síntese, eis o relatório. 

Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

15393132), o que dá suporte à alegação da parte autora. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 
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artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida: 

a) sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do 

nome do requerente dos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos fatos discutidos nestes autos; b) sob pena de 

aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato 

de descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 

537, ambos do CPC, SE ABSTENHA de promover nova inserção dos 

dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, pelo débito 

discutidos nos presentes autos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01º de Outubro de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032418-38.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MONALISA 

SOARES DE BRITO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Monalisa Soares de Brito 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

ambos qualificados no autos. Alega a requerente que é consumidora dos 

serviços prestados pela requerida através da unidade consumidora de nº 

6/2167519-4. Menciona que no mês de outubro do ano de 2016, deixou de 

pagar sua conta de energia em razão de dificuldades financeiras. Aduz, 

ainda, que em setembro do ano de 2017, começou a receber faturas com 

consumo elevado que não corresponde a realidade. Diz, por fim, que 

houve a suspensão do fornecimento de energia. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência que a requerida restabeleça os 

serviços, bem como se abstenha de inserir seus dados nos cadastros 

restritivos de crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, em que pese a inadimplência da parte autora 

desde agosto de 2016, conforme documento constante no Id nº 15598071, 

pág1, é cediço que o concessionária de serviço público só pode efetuar 

suspensão dos serviços pela inadimplência de débito atual, relativa ao 

mês de consumo. À propósito, colaciono seguinte julgado, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CORTE POR DÉBITO 

PRETÉRITO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR 

INADIMPLÊNCIA DE MESES ANTERIORES. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. Precedentes: AGRG no AG 1.359.604/RJ, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 09.05.2011 e AGRG no AG 

1.390.385/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 16.05.2011." (AGRG no 

AREsp 53.518/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

DJe 21.08.2012). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC; AI 

4016624-57.2016.8.24.0000; Indaial; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª 

Desª Cláudia Lambert de Faria; DJSC 13/09/2018; Pag. 315) Destarte, não 

caberia o corte pelas faturas pendentes desde agosto de 2016, visto que 

não são atuais. Ocorre que, o débito atual da parte autora, se tratam de 

faturas de recuperação, uma vez que a concessionária requerida não 

emitiu faturas nos meses de março a julho do corrente ano e enviou carta 

ao cliente visando recuperar os meses supracitados. Analisando os 

autos, nota-se que a carta enviada no mês de junho (Id nº 15598069, 

pág.4), visa recuperar os meses de março a maio, e cobra o valor de R$ 

2.208,87 (dois mil duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Já a 

carta enviada em julho (Id nº 15598069, pág.3), visa a recuperação dos 

meses de junho e julho, e cobra o valor de R$ 1.663,31 (mil seiscentos e 

sessenta e três reais e trinta e um centavo). Desse modo, além de ficar 

evidenciado a falha na prestação de serviço no envio das faturas 

mensais, observa-se que a cobrança é relativa a débitos pretéritos. 

Contudo, é cediço que não se pode efetuar suspensão por débitos 

pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egrégio Tribunal de Justiça 

Mato Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016).Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ 
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CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). No 

tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de crédito por 

débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há precedentes 

jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando há demanda 

judicial discutindo a existência do débito. À propósito, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há indícios de 

que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é incorreto. 

Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. Havendo 

discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, em razão do fato de que, caso 

a suspensão do serviço persista, a parte requerente estará sendo privada 

indevidamente da prestação de um serviço público essencial. No tocante a 

consignação, o E. Superior Tribunal de Justiça entende que "na 

consignatória é perfeitamente possível discutir o débito e o seu quantum, 

mesmo que se tenha que examinar intrincados aspectos de fato e 

complexas questões de direito" (Quarta Turma, AI 326.383_agRg, Min. 

Barros Monteiro, j. 21.3.02). Ademais disso, é cabível a sua cumulação 

com a ação anulatória, na medida em que, ao requerer a consignação do 

valor incontroverso, a parte autora demonstra o seu interesse e boa-fé em 

quitar o débito devido, e, concomitantemente, de obter provimento 

declaratório acerca do valor a mais cobrado em fatura de energia. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida, até ulterior 

deliberação do juízo: a) sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 

10.000.00 (dez mil reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo 

único, c/c art. 537, ambos do CPC, SE ABSTENHA de inserir os dados da 

parte autora no cadastro restritivo de crédito; b) sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia da unidade 

consumidora nº 6/2167519-4, sem prejuízo de posterior suspensão em 

razão de fatura não objeto dos autos. c) Nos termos do art. 539 e 

seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO a consignação das 

parcelas vencidas, bem como o parcelamento. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, CPC 

Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 01º de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029851-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMILIO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029851-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EMILIO DIAS 

DE MOURA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação de Danos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Emílio Dias de Moura, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega, o requerente, que é 

consumidor dos serviços da requerida através da unidade consumidora nº 

6/284901. Assevera que foi surpreendido com a fatura do mês de maio do 

corrente ano, uma vez que efetuou a cobrança de R$ 716,53 (setecentos 

e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). Menciona que, mesmo 

realizando o pagamento da fatura, realizou uma reclamação no Procon, em 

razão de discordar do valor cobrado. Contudo, a fatura não foi retificada. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

se abstenha de enviar cobranças, suspender o fornecimento de energia, 

assim como de negativar seus dados pelo débito discutido nos autos. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Isso porque, em que 

pese restar demonstrado nos autos, a relação jurídica, assim como a 

cobrança do valor de R$ 716,53 (setecentos e dezesseis reais e 

cinquenta e três centavos), entendo, ausente, nesta quadra inaugural, o 

pressuposto do perigo de dano. Conforme ressai da inicial, o autor já 

realizou o pagamento da fatura questionada.Destarte, não há riscos de 

negativação, cobrança do débito, tampouco suspensão dos serviços pelo 

débito discutido nos autos, Assim sendo, uma vez ausentes na hipótese 

em tela, ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os 

requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, 

sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra com a 

comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 15421665, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 01º de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033446-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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, 

impulsiono os autos intimando as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá-MT,04 de 

Outubro de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027614-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D AZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (EXEQUENTE)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI OAB - 720.406.021-00 

(REPRESENTANTE)

 

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, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, 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. Cuiabá, 05/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMARGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 05 de Outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037717-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

JUNEIDE SILVA DO NASCIMENTO ARAUJO (REQUERIDO)

 

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 impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,05 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021539-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 05 de Outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017668-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LAIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (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 impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019979-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA (AUTOR(A))

MARIO GASPAR FILHO (AUTOR(A))

ISMAEL REGHIN FILHO (AUTOR(A))

LIEGGE MARIA DE OLIVEIRA REGHIN GASPAR (AUTOR(A))

YONE KAWASSAKI REGHIN (AUTOR(A))

VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA (AUTOR(A))

JOAO REGHIN NETO (AUTOR(A))

ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN (AUTOR(A))

SELUIR PEIXER (AUTOR(A))

RENATO AZEVEDO (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

CIBELLE MARIA REGHIN AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

EGIDIO FREDERICO (RÉU)

TERESINHA FREDERICO (RÉU)

INCORIAL IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019979-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA, VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA, 

ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN, RENATO AZEVEDO, CIBELLE 

MARIA REGHIN AZEVEDO, MARIO GASPAR FILHO, LIEGGE MARIA DE 

OLIVEIRA REGHIN GASPAR, JOAO REGHIN NETO, SELUIR PEIXER, ISMAEL 

REGHIN FILHO, YONE KAWASSAKI REGHIN RÉU: INCORIAL IMOVEIS 

LTDA, EGIDIO FREDERICO, TERESINHA FREDERICO Vistos. Considerando 

que não foi possível citar a requerida dentro do tempo hábil de ao menos 

20 (vinte) dias de antecedência, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 23/11/2018 às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. Ademais, cumpra-se integralmente o 

decisório de retro de ID. 14170626. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03/10/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028570-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET (ADVOGADO(A))

CARLOS TREVISAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028570-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS TREVISAN RÉU: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA Vistos etc. Da 

análise dos autos depreende-se que até o momento não ocorreu a devida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 109 de 429



citação da parte requerida, posto isto INTIME-SE o autor para que 

providencie a devida citação da requerida, indicando onde pode ser 

encontrada, após volvam me os autos conclusos para designação de 

sessão de conciliação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/10/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1243000 Nr: 19034-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO FADEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA, D.A. 

PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte autora efetuasse 

o pagamento da diligência do oficial de justiça. Na oportunidade, impulsiono 

os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717557 Nr: 14055-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALORISA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, 

ROBOTTON & ASSOCIADOS CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUALTER DE CARVALHO 

ANDRADE - OAB:716502 - SP, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:9912/MT, 

KÁTIA NUNES DE OLIVEIRA JORDÃO - OAB:211.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MORAES DE 

O.MOURÃO - OAB:11161 DF, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E SILVA - 

OAB:8649/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes , na pessoa de seus 

advogados para manifestar sobre cálculo contadora judicial, prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 725713 Nr: 21455-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada ( requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726197 Nr: 21975-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EDUCAÇAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT, SANDRA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:MT 11812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757861 Nr: 10069-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SAMPAIO BARRADAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 157791 Nr: 10610-82.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL PROGRESSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES AUGUSTO FANAIA, ARLETE SOARES 

MAGALHÃES FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRIMALDO EGIDIO MOREIRA - 

OAB:5354-E, LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E SILVA - OAB:8.534, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO SERGIO MISSEL SILVA 

- OAB:2972-B/MT

 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, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005899-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

LAURENA CHRISTIAN GODINHO CONSTANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005899-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME Vistos. Vieram os autos 

conclusos para a análise do petitório de ID. 15690213, onde a autora 

requer a redesignação da sessão de conciliação designada nos autos 

para o dia 08/10/2018, em virtude que até o momento não foi devolvido o 

mandado expedido para citação da requerida, além disso, informa que o 

representante legal da empresa ré se encontra em viagem, pugnando pela 

dilação do prazo para que o Oficial de Justiça consiga citar a demandada, 

quando seu representante retornar de viagem. Posto isto, encaminhem-se 

os autos à CEJUSC, para redesignação e posterior realização da 

audiência de conciliação, diante da ausência momentânea de pauta na 

agenda compartilhada. Ademais, defiro o pedido de dilação de prazo para 

cumprimento do mandado, afim de que o Sr. Oficial de Justiça proceda 

com a Citação/Intimação da requerida. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/10/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024063-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA (ADVOGADO(A))

LUCIO CHAGAS DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODINEI APARECIDO STIVANIN (RÉU)

TRANS GRANCAP LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024063-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIO CHAGAS DE JESUS RÉU: TRANS GRANCAP LTDA - ME, RODINEI 

APARECIDO STIVANIN Vistos etc. Vieram os autos conclusos para a 

análise do petitório de ID. 1538889, onde a parte autora requer que seja 

deferida/autorizada a juntada de vídeo que comprava a agressão sofrida, 

conforme narrado na exordial, por mídia física, uma vez que o mesmo 

ultrapassa os tamanhos máximos estabelecidos pelo sistema do PJE. 

Sendo assim, DEFIRO o pedido da parte requerente, autorizando o 

depósito da mídia na Secretaria Judicial, com fulcro no Art. 33, §1º, I da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de Abril de 2018. No mais, AGUARDE-SE 

a realização da audiência de conciliação designada nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008889-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

ANTONIA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008889-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIA PONTES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. AGUARDE-SE a realização da audiência de 

conciliação designada nos autos. No mais, cumpra-se integralmente o 

decisório retro. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ZANELLI (AUTOR(A))

VANIA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

JARED PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

ANTONIA PIRES LAURENTINO (AUTOR(A))

ANA NATALIA CARDOSO LANSANA (AUTOR(A))

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR(A))

PAULO ARAUJO (AUTOR(A))

ADENIO ALENCASTRO DE SA (AUTOR(A))

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR(A))

MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA (AUTOR(A))

MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ KLEBER CLARENTINO DE SOUSA (AUTOR(A))

CELSO MARQUETTI (AUTOR(A))

DONIZETTI BASTOS DE LIMA (AUTOR(A))

ADELAIDE DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

LUSINETE LEMOS MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002186-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JARED PEREIRA RIBEIRO, ANA NATALIA CARDOSO LANSANA, VANIA 

MENDES DA SILVA, SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA, DONIZETTI 

BASTOS DE LIMA, MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA, LUIZ 

KLEBER CLARENTINO DE SOUSA, MARIA DE LURDES DARIVA, DELCIO 

JOSE DARIVA, PAULO ARAUJO, ADENIO ALENCASTRO DE SA, ANTONIA 

PIRES LAURENTINO, VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS, MARIA 

APARECIDA ZANELLI, ADELAIDE DOS SANTOS MORAES, LUSINETE 

LEMOS MARQUES, MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA, CELSO 

MARQUETTI RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. AGUARDE-SE a 

realização da audiência de conciliação designada nos autos. No mais, 

restando ínfrutífera a sessão de conciliação, INTIME-SE a parte autora 

para apresentar Impugnação a Contestação de ID. 15602764. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028570-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET (ADVOGADO(A))

CARLOS TREVISAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028570-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS TREVISAN RÉU: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA Vistos etc. Da 

análise dos autos depreende-se que até o momento não ocorreu a devida 

citação da parte requerida, posto isto INTIME-SE o autor para que 

providencie a devida citação da requerida, indicando onde pode ser 

encontrada, após volvam me os autos conclusos para designação de 

sessão de conciliação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/10/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033897-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE JESUS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033897-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOILSON DE JESUS PEREIRA DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 111 de 429



AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033494-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOTERIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033494-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELEOTERIO DIAS DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional de Cláusula 

Contratual, com Pedido de Tutela Específica e Danos Morais, proposta por 

ELEOTÉRIO DIAS DA SILVA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A – 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, devidamente qualificados nos autos. A 

parte autora narra que é cliente da empresa ré, sendo registrado na 

matrícula sob o nº 37045-2, e, que desde o ano de 2014 passou a ter 

problemas com o consumo de água em sua residência. Aduz que embora 

não concordasse com o consumo registrado, em virtude de doença, 

acabou por se mudar do imóvel, deixando duas pessoas residindo ali, 

informa que o imóvel não recebia o fornecimento de água, e, mesmo assim 

recebia cobranças de consumo, até que houve o corte do fornecimento, 

porém mesmo com o corte, continuou recebendo faturas com cobrança do 

consumo de esgoto. Relata que sua residência possui fossa séptica e não 

faz uso da rede de esgoto que é disponibilizada no bairro. Elucida que 

como precisava retornar ao imóvel em outubro/2017, acabou procurando a 

empresa demandada, sendo formalizado um parcelamento de débito 

existente. Alega que, em novembro/2017 quando passou a receber as 

faturas com consumo de água, e que a empresa requerida não contente 

em cobrar pelo serviço de esgoto o qual não utilizava, passou a cobrar 

pelo consumo estimado de água, na ordem de 30m³, sendo que 

efetivamente o seu consumo foi menor que 10m³, mais exatamente na 

ordem de 6m³. Salienta inconformado com a cobrança abusiva, e diante da 

impossibilidade de efetuar um pagamento tão elevado, deixou de pagar as 

faturas e novamente houve o corte do serviço. Pugna pelo deferimento da 

antecipação da tutela para que seja determinado a requerida que 
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mantenha o fornecimento de água, até o final da presente ação, com o 

restabelecimento de imediato de seu fornecimento, bem como se abstenha 

de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Inexigibilidade de débito c/c Revisional de 

Cláusula Contratual com Pedido de Tutela Específica e Danos Morais, 

proposta por ELEOTÉRIO DIAS DA SILVA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ 

S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em sede de cognição sumária, os requisitos legais no 

presente caso não se encontram configurados. In casu a autora narra 

pugna pela manutenção e restabelecimento do fornecimento de água em 

sua residência, bem como pela abstenção da inclusão de seu nome do rol 

de mal pagadores. Em que pese serem observadas nas faturas 

colacionadas aos autos (Ids. 15731652, 15731653 e 15731655), que as 

discutidas no pleito estão sendo cobrados valores acima de sua média 

anterior, denota-se que na descrição dos itens faturados é descrito um 

parcelamento no valor de R$ 103,41 (cento e três reais e quarenta e um 

centavos), o qual explica o aumento do montante cobrado pela requerida. 

Neste ponto, o próprio autor informa em sua exordial ter formalizado 

parcelamento de débito existente juntamente a ré, além disso, ao se 

reduzir o valor cobrado a título de parcelamento das faturas discutidas na 

demanda, sobra o valor cobrado a título do faturamento de esgoto em sua 

residência, o qual a sua exigibilidade será apreciada em caráter meritório. 

Posto isto, inicialmente não assiste razão ao deferimento da antecipação 

de tutela pleiteada. Com essas considerações, não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela, sem 

prejuízo de reapreciação posterior. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC. No mais, considerando que a autocomposição é premissa 

fomentada a luz da nova lei processual, encaminhem-se os autos à 

CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação, diante da urgência da medida e ausência momentânea de 

pauta na agenda compartilhada. Após, INTIME-SE as partes. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032189-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1032189-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

EDVAN DAMIAO PEREIRA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032966-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ERCILIO JUNIOR DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032966-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERCILIO JUNIOR DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032966-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ERCILIO JUNIOR DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032966-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ERCILIO 

JUNIOR DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 08h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032975-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RONIVALDO ROSA DOS ANJOS (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: 1032975-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONIVALDO ROSA DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032975-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RONIVALDO ROSA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032975-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONIVALDO ROSA DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032991-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA TRINDADE (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032991-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS DA SILVA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032991-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA TRINDADE (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032991-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): THAIS DA 

SILVA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 14/12/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005988-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO MARY ANTONIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ANDREIA ZIGLIOTTO TERRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005988-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO MARY ANTONIA REQUERIDO: ANDREIA 

ZIGLIOTTO TERRA DE ALMEIDA, MARCELO TERRA DE ALMEIDA Vistos. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 10h00min, 

que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e 

intime-se a requerida para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se o autor, através de 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005988-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO MARY ANTONIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ANDREIA ZIGLIOTTO TERRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1005988-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO MARY ANTONIA REQUERIDO: ANDREIA ZIGLIOTTO TERRA 

DE ALMEIDA, MARCELO TERRA DE ALMEIDA Vistos. Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 10h00min, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a 

requerida para comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial. 

Intime-se o autor, através de 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005990-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZARIFE KALIL JAUDY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005990-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA REQUERIDO: 

ZARIFE KALIL JAUDY Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 23/11/2018, às 10h30min, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer à audiência, 

nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005990-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZARIFE KALIL JAUDY (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1005990-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA REQUERIDO: ZARIFE KALIL JAUDY 

Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 

10h30min, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Cite-se e intime-se a requerida para comparecer à audiência, nos termos 

do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 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: 1032220-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

JC COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032220-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO RÉU: JC COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos. Redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 23/11/2018, às 11h00min, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se as requeridas para 

comparecerem à audiência, 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
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032220-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

JC COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032220-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ALIPIO 

ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO RÉU: JC COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA - ME Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018, às 11h00min, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se e intime-se as requeridas para comparecerem à 

audiência, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018800-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE CARNEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032554-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ (ADVOGADO(A))

CEZAR DE SOUSA MACEGOZA (AUTOR(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032554-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CEZAR DE SOUSA MACEGOZA RÉU: CLARO S.A. Vistos. Designo o dia 

23/11/2018, às 12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032554-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ (ADVOGADO(A))

CEZAR DE SOUSA MACEGOZA (AUTOR(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1032554-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CEZAR 

DE SOUSA MACEGOZA RÉU: CLARO S.A. Vistos. Designo o dia 

23/11/2018, às 12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 
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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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006746-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI MEROTTI (AUTOR(A))

GABRIEL MARSON MONTOVANELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA (RÉU)

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

REGIS CRISTIANO LEITE (RÉU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 23/11/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033879-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON SILVA ALENCAR (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: 1033879-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILSON SILVA ALENCAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031881-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA (AUTOR(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Para melhor análise do pedido de tutela de urgência, intime-se a 

parte autora para apresentar faturas anteriores, que entende refletir o seu 

real consumo, para possibilitar as comparações das cobranças feitas pela 

parte ré, no prazo de quinze dias, sob pena de possível indeferimento do 

pedido urgente. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032947-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET (ADVOGADO(A))

BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A FABRIN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032947-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA RÉU: L A FABRIN - ME 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 05 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006746-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCI MEROTTI (AUTOR(A))

GABRIEL MARSON MONTOVANELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA (RÉU)

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

REGIS CRISTIANO LEITE (RÉU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 23/11/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031678-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVEIRA ESPINDOLA (REQUERENTE)
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DAIANE ANTUNES MAIDANA (ADVOGADO(A))

Julião Charão de Siqueira Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVERALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029636-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Paulo Roberto Dias Veira em desfavor de Energisa 

Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré 

e que foi surpreendida com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 

8.967,12, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

suspender a referida cobrança. 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 15236943 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 20/02/2018, cobrando o suposto 

consumo recuperado e encargos, totalizando o valor de R$ 8.967,12, ou 

seja, débito pretérito, situação que obriga a parte autora a tal pagamento, 

entretanto, ele ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da 

dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado 

o pagamento, a parte autora poderá sofrer com o corte no fornecimento 

de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já que ela é 

essencial à manutenção da residência da parte autora. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado. 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] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). 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 a parte autora 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 suspender a cobrança da fatura com vencimento em 20/02/2018, no 

valor de R$ 8.967,12, até julgamento da demanda. 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, 
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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”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte autora 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. Diante da falha no sistema de agenda compartilhada de 

audiência, deixo designá-la nesse processo. Assim, cite-se parte ré para 

contestar, alertando-a que o prazo para defesa é de 15 (quinze) dias. Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, 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 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, 05 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029913-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DINARTE MONTEIRO (AUTOR(A))

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 15338090. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Benedito Dinarte 

Monteiro em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do 

serviço de fornecimento de água prestado pela requerida e foi 

surpreendido com cobrança no valor de R$ 962,63, referente ao mês 

julho/2018, o que não condiz com sua realidade. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de água no imóvel e de incluir o nome do autor dos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 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] No caso vertente, 

observa-se pelo documento de ID 15279865, que a ré emitiu faturas em 

2018 com volumes de 10, 14, 21 m3, etc., mas efetuou cobrança referente 

ao mês de julho/2018, no valor de R$ 962,63, com volume de 115 m3, ou 

seja, percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma 

irregularidade, consequentemente a probabilidade do direito. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta 

excessivos prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida 

cotidiana do autor. 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] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de água no imóvel e de incluir o nome do autor dos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui 

discutido. 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. Diante da falha no sistema da 

agenda compartilhada de audiência, deixo designá-la nesse processo. 

Assim, cite-se parte ré para contestar, alertando-a que o prazo para 

defesa é de 15 (quinze) dias. Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

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 NCPC, 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, 05 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.: 63699 Nr: 2716-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRVALDO DOS SANTOS ALMEIDA, HERMÍNIO 

DE PAIVA CABRAL, PEDRO CÉSAR DE SOUZA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24.540-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANA LOURENÇO - 

OAB:23605

 Código 63699

Visto.

Sagel Importação e Exportação Ltda e Hermínio de Paiva Cabral se 

compuseram amigavelmente, às fls. 217/220, pugnando pela homologação 

do acordo e a exclusão de Hermínio de Paiva Cabral.

Assim, homologo o acordo celebrado, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos e, por consequência, julgo extinto o processo com relação 

a Hermínio de Paiva Cabral, determinando que seja ele excluído do polo 

passivo da demanda.

Intime-se a parte credora para que traga aos autos, no prazo de cinco 

dias, planilha atualizada do débito, inclusive com o abatimento da quantia 

paga.
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Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171714 Nr: 40870-25.2016.811.0041

 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: TRANSGUIA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO SOBELLTAR - SECOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELA BOLINA - 

OAB:OAB/SP-165.486, REGINALDO DE CAMARGO BARROS - 

OAB:SP/153.805

 Vistos.

 Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733913 Nr: 30177-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIS ILENA SACAL RODRIGUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 109/111) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 726540 Nr: 22353-45.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRANI RAMIRES DA SILVA, JOICE RAMIRES DA SILVA 

FERREIRA AZVEDO, ADEILDES ANTONIO FERREIRA JUNIOR, GIOVANA 

RAMIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:49473/pr, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SILVA MACHADO - 

OAB:19842/O, ROBSON LUIZ CORADINI - OAB:8183/MS

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 380/382) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829950 Nr: 35694-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Verifica-se que a parte Ré manifesta às fls. 443/448, informando que 

encontra-se em recuperação judicial e que o houve a habilitação do 

crédito da autora nos autos da Ação de Recuperação Judicial (n.º 

1016422-34.2017.8.26.0100) que tramita na 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais, da Comarca de São Paulo, postulando pela 

extinção do feito.

Intimem-se a requerente para se manifestar sobre a informação de fls. 

443/448, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822258 Nr: 28437-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR NEVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILDO DE SÁ TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ LOZANO 

PEREIRA - OAB:7889-B/MT, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 101/102) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 837688 Nr: 42454-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI MARTINS BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCINO BELO DOURADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143

 Vistos.

Chamo o feito a ordem.
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Os advogados da parte requerida postulam pelo cumprimento de sentença 

à fl. 85/90 objetivando o recebimento dos honorários sucumbências, 

entretanto a autora é beneficiário da Justiça Gratuita desta modo revogo 

da decisão de fl. 93 e determino a suspensão do pagamento da 

sucumbência, razão pela qual indefiro o pedido de à fl. 94/95.

 Decorrido o prazo desta decisão nada sendo requerido, arquive-se os 

autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908083 Nr: 35590-44.2014.811.0041

 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: ANA MARIA PINHEIRO GAHYVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 142/143) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717760 Nr: 11550-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. COIMBRA IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROMUALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 164/166) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775934 Nr: 29214-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA ( POSTO PRAINHA ), 

SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A, VITAL TELEFONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, LAÍS PAULINO VILELA CARVALHO - 

OAB:15.368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 585/587) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se os executados, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106414 Nr: 13134-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, ROSENILDO 

EDER ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIANE CRISTINA DE ARRUDA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 97/102) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746375 Nr: 43581-76.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 417/418) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062871 Nr: 52298-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUINTINO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME

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

FELIPE BRAGA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito como determinado à fl. 90, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º do NCPC, bem como pedido 

de fl. 92/97.

Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091408 Nr: 6761-82.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE RIZZIECOELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/ 24.549, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA 

- OAB:22376, DANIELA VAZ PATINI - OAB:11.660, JACÓ CARLOS DA 

SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943372 Nr: 56498-25.2014.811.0041

 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): ANA LAURA RODRIGUES GARCIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15015-B/MT

 Vistos.

 Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136714 Nr: 25946-09.2016.811.0041

 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: CARLA MARIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que o Oficial de Justiça Diego Benedito Silva de Moraes não 

cumpriu o solicitado no oficio 63/2018, conforme certidão de fl. 41, intime-o 

para esclarecer, com urgência, o conteúdo da certidão de fl. 37, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pela de instauração de procedimento 

administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110088 Nr: 14697-61.2016.811.0041

 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: BENEDITA ANTONIA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S.A, LASPRO CONSULTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:OAB 18.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - OAB:15483

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062741 Nr: 52234-28.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CIELT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 Vistos.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a 

sentença embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei

Não se verifica, no caso dos autos, que a embargante tenha praticado 

qualquer das condutas dispostas no art. 80, do CPC, não existindo, 

portanto, prova inequívoca de prejuízos causados ao embargado, por 

isso, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de 

má fé.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

fls.122/124, mantendo intacta a sentença de fls. 120/121.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936579 Nr: 52875-50.2014.811.0041

 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: H. S. DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS E AUTO PEÇAS 

LTDA - EPP, NATASHA MURATORI SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSCAR – HAUBERT DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE CASTRO 

BOLLER - OAB:70904
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 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbências (fls. 

98/99) proceda-se as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa 

dos autos, devendo constar como exequentes Custodio C. Castro de 

Almeida e Marcelo de Castro Boller e executada H.S. Distribuidora de 

Borrachas e Autos Peças Ltda - EPP.

Intimem-se a execuatada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 95554 Nr: 763-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO, DAUTO BARBOSA 

CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIR FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Após, intime-se o credor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

cinco dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835917 Nr: 40982-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO DE SOUZA PINTO, MARISA SIMÕES 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls.167/174) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se os executados, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746851 Nr: 44076-23.2011.811.0041

 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: LKPDS, LINDINALVA SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIXTO ESPORTE CLUBE, FEDERAÇÃO 

MATOGROSSENSE DE FUTEBOL - FMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1.075-A/MT, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - 

OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, LUÍS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 Código 746851

Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 484/487 e 490/494) proceda-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se os executados, através de seus advogados, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033559 Nr: 38385-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME EMILIO DE OLIVEIRA TRASEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBRÓSIO 

CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 04 de outubro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044155 Nr: 43524-19.2015.811.0041

 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: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados nestes 

autos por Transrio Transporte e Logística Ltda. para condenar a ré Liberty 

Seguros S.A. a efetuar o pagamento para a autora da indenização devida 

em R$ 96.685,41, acerca do sinistro ocorrido em 08/10/2014, do qual 

deverá ser compensado 15% referente a franquia, o qual deverá ser 

corrigido pelo INPC desde o desembolso (05/11/2014, fl. 124), e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação .Tendo em vista a 

sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, quanto aos honorários advocatícios dos 

patronos de cada parte, fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos 

moldes dos artigos 86 c/c 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.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.: 233525 Nr: 2862-28.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEÃO RIBEIRO, HOSPITAL ORTOPÉDICO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10.384-B/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO 
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OVELAR - OAB:6.270/MT, SUELEN CAMARGO DA SILVA - 

OAB:8425-E/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação Ordinária de 

Indenização Por Danos Morais, Estético, Lucros Cessantes e Pensão 

Vitalícia promovida por Carlos Antonio de Camargo em desfavor de José 

Leão Ribeiro e Hospital Ortopédico.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no 

artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. Todavia 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

suspendo a sua exigibilidade em face da sua condição de hipossuficiência 

econômico-financeira, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 4 de 

outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029636-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Paulo Roberto Dias Veira em desfavor de Energisa 

Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré 

e que foi surpreendida com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 

8.967,12, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

suspender a referida cobrança. 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 15236943 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 20/02/2018, cobrando o suposto 

consumo recuperado e encargos, totalizando o valor de R$ 8.967,12, ou 

seja, débito pretérito, situação que obriga a parte autora a tal pagamento, 

entretanto, ele ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da 

dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado 

o pagamento, a parte autora poderá sofrer com o corte no fornecimento 

de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já que ela é 

essencial à manutenção da residência da parte autora. Deste modo, o 

perigo da demora está evidenciado. 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] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). 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 a parte autora 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 suspender a cobrança da fatura com vencimento em 20/02/2018, no 

valor de R$ 8.967,12, até julgamento da demanda. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 124 de 429



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”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte autora 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. Diante da falha no sistema de agenda compartilhada de 

audiência, deixo designá-la nesse processo. Assim, cite-se parte ré para 

contestar, alertando-a que o prazo para defesa é de 15 (quinze) dias. Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, 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 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, 05 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.
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020423-96.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO LEAL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo 

omissão na sentença de ID 11178242, vez que deixou de se manifestar 

quanto à alegação de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente 

de trânsito. A embargada apresenta contrarrazões ao recurso, através do 

ID 12629792. É o relatório. Decido. A finalidade dos embargos de 

declaração é complementar o acórdão/sentença/decisão quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas (art. 1.022, incisos I 

e II do CPC). Analisando a decisão embargada, verifica-se que não assiste 

razão o embargante, vez que pretende rediscutir matéria já apreciada, 

pois já consta na referida sentença manifestação quanto à alegação em 

questão. Sendo assim, não vislumbro quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil a serem sanados, o que 

demonstra que o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio 

para alterar a sentença. Com essas considerações, rejeito os Embargos 

de Declaração de ID 13795810 e mantenho a sentença proferida. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011696-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONILSON COUTO RIBEIRO JUNIOR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. LEONILSON COUTO RIBEIRO 

JUNIOR, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 21/07/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, defeito de representação 

processual, bem como a falta do interesse de agir devido à pendencia 

documental do requerimento administrativo. No mérito alega a ausência 

dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT devido ao 

prêmio não ter sido pago pela parte autora, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, forma de pagamento, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à nulidade processual devido ao 

defeito de representação, por serem as assinaturas constantes na 

procuração e no documento do autor distintas, verifica-se ID 13406539 

que foi devidamente regularizada, pelo que afasto a preliminar levantada. 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da pendência 

documental do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício, vez que não havia feito o pagamento do prêmio na época do 

sinistro, entretanto esta argumentação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, sendo 

perfeitamente aplicável a seguinte súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 125 de 429



a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/07/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LEONILSON COUTO RIBEIRO JUNIOR apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo 

pericial a parte ré tenha requerido a complementação deste, aduzindo que 

nos documentos médicos juntados não há menção a lesão no referido 

membro, entendo desnecessário tal pedido, vez que o laudo pericial 

quantificou a lesão de forma correta, tendo sido, inclusive, ratificado pelo 

assistente técnico da ré. Sendo assim, caso o pedido fosse acatado, 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

05 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028121-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANALICE JORGINA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANALICE JORGINA DA COSTA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Despesas Médicas relativas ao 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que seu cônjuge BENEDITO VAZ DE LIMA foi vítima fatal em 

acidente de trânsito ocorrido em 17/01/2016, pretendendo o recebimento 

das despesas médicas e hospitalares, no valor de R$ 515,00 (quinhentos 

e quinze reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como a carência de 

ação devido à impossibilidade de recebimento de despesas médicas e 

suplementares em nome de outrem. No mérito alega a ausência de nexo 

causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 
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trânsito, ausência de documentos que comprovem ser a autora a única 

beneficiária da vítima, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma 

de pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

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) A parte ré alega, ainda, a carência de ação devido à ilegitimidade 

ativa da parte postulante, aduzindo a impossibilidade de recebimento de 

despesas médicas e suplementares da autora em nome de seu cônjuge, 

por se tratar de direito personalíssimo. Quanto a isso, o artigo 4º da lei nº 

6.194/74, a qual dispõe acerca do Seguro Obrigatório DPVAT, aduz que: 

“Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil. § 3o Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima 

na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.” 

(negritei) O presente feito versa sobre restituição dos valores gastos com 

despesas médicas e suplementares, se amoldando aos “demais casos”, 

disposto no artigo supracitado. Assim, configura-se a ilegitimidade da 

parte autora, vez que não é possível postular em juízo em seu nome 

acerca de direito personalíssimo. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E 

RECURSO ADESIVO - COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

DESPESAS SUPLEMENTARES COM ATENDIMENTO MÉDICO (DAMS) - 

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PARTICULAR - CESSÃO DE CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE - DIREITO PERSONALÍSSIMO, INALIENÁVEL E 

INTRANSFERÍVEL DA VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 4º, § 3º, DA LEI N. 6.194/74, ARTIGOS 9, 10 E 11 DA 

RESOLUÇÃO N. 109/2004, DO CONSELHO NACIONAL DOS SEGUROS 

PRIVADOS, VIGENTE À ÉPOCA DAS DESPESAS EM APREÇO, QUE, 

ALIÁS, VEDA EXPRESSAMENTE A CESSÃO DE DIREITOS - PRELIMINAR 

ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA.RECURSO APELAÇÃO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O direito da vítima ao reembolso de 

despesas médicas tem natureza personalíssima, já que a Lei n.6.194/74 e 

Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados taxativamente 

define e delimita que tem legitimidade para receber esse seguro social 

apenas e tão somente a vítima do acidente de trânsito (artigo 4º, § 3º), 

sendo tal direito, portanto, inalienável e intransmissível, não sendo 

passível, pois, de cessão. De mais a mais, a cessão de crédito, relativa às 

despesas médicas suplementares de vítimas de acidentes de trânsito, 

encontra óbice no artigo 17 da Resolucao n. XX/1994 que veda 

expressamente a cessão do direito referente a esta modalidade de 

seguro.Ainda, convém consignar que o artigo 3º, § 2º da Lei n. 

6.194/1974, após a modificação normativa introduzida apenas foi instituído 

para coibir expressamente distorções verificadas junto à rede 

credenciada ao SUS, não significando, com isso, que o legislador estaria 

autorizando a cessão de crédito aos estabelecimentos não credenciados. 

(TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1589148-6 - Curitiba - Rel.: Luiz Lopes - Unânime 

- - J. 17.11.2016)” (negritei) Além disso, não restou comprovada a união 

estável entre a autora e o vitimado, vez que não consta menção na 

certidão de óbito e o reconhecimento feito em cartório fora outorgado por 

terceiros alheios ao processo, não tendo sido comprovada nenhuma 

relação destes com o falecido, sendo qualificados tão somente como 

vizinhos. Posto isso, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a Ação de Cobrança de Despesas 

Médicas relativas ao Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Analice 

Jorgina da Costa em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 

6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 05 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016750-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016750-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO ANDRADE DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. FRANCISCO ANDRADE DA 

SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 18/03/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, bem como princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de 
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prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. No mérito, a ré alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando que o 

fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito nas horas finais 

de 18/03/2017. A perícia médica judicial realizada em FRANCISCO 

ANDRADE DA SILVA JUNIOR, restou prejudicada, tendo o perito declarado 

desacordo entre as informações prestadas pelo periciado e a 

documentação médica. Ressalta-se que, embora requerido pela autora, se 

faz desnecessária a realização de nova perícia médica, vez que o laudo 

realizado no mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente 

apto a avaliar a lesão do autor, estando o presente feito devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT 

promovida por Francisco Andrade da Silva Junior em desfavor da Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001006-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAISLADA PORTILHO ACOSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LAISLADA PORTILHO ACOSTA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e Despesas Médicas em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 03/02/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, bem 

como a restituição das despesas médicas e hospitalares, no valor de R$ 

498,00 (quatrocentos e noventa e oito 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, inépcia da 

inicial devido à ausência de pedido específico quanto ao reembolso de 

despesas médicas e a falta de interesse processual em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, regularidade do valor pago a titulo de indenização, 

discorre sobre o valor pago administrativamente, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 128 de 429



quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de inépcia da inicial devido à ausência de pedido específico quanto ao 

reembolso de despesas médicas, não prospera, tendo em vista que em 

análise a inicial consta o pedido específico, mencionando inclusive o valor, 

pelo que afasto a preliminar levantada. Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela satisfação da indenização em esfera administrativa, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que o 

recebimento em questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que 

rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO 

DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/02/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LAISLADA PORTILHO ACOSTA 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 

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 a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Todavia, a parte autora alega ter recebido o pagamento administrativo no 

valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), como consta ID 11413520, logo faz jus ao valor remanescente 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas fiscais 

referentes a gastos com colete lombar e medicamentos devidamente 

prescritos, conforme ID 11413518, totalizando a quantia de R$ 498,00 

(quatrocentos e noventa e oito 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$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito 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, 05 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005322-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO ANTONIO DI PIETRO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (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: 1005322-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO ANTONIO DI PIETRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. FABIO ANTONIO DI PIETRO, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 06/01/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 
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condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, ausência do laudo do IML, bem como carência 

de ação devido à ausência do boletim de ocorrência completo. No mérito 

alega imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência do laudo do IML e do boletim de ocorrência completo, estes 

assuntos serão analisados com o mérito por com ele se confundir. No 

mérito, embora constatada a ausência do boletim de ocorrência , sabe-se 

que este não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais 

documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. 

ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A 

ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o dever de 

cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o evento 

morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – 

RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Desse modo, o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

06/01/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que FABIO 

ANTONIO DI PIETRO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

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 
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PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012316-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 1012316-92.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERNANDES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARCIA 

APARECIDA PINHEIRO FERNANDES, qualificada nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 13/02/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 13/02/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERNANDES apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

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 
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por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 05 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024354-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER RAMOS TONHAO (ADVOGADO(A))

SORELLE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012222-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. VENTURA SOARES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 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, 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 os embargos à 

ação monitória apresentado tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012737-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

NAZARIO ANTONIO DOS ANJOS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (RÉU)

CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033193-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

PREMOFORT - ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o andamento do processo, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016590-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SIMARELLI JUNIOR (AUTOR(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 132 de 429



OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1000454-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 7337781, 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: 1000422-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1000422-56.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 7338100, 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: 1006118-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RIVEROS CORREA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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:1006118-73.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestações contida no ID -8680584 das partes, defiro 

o pedido e designo nova audiência de conciliação para o dia 14/12/2018, 

às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intimem-se as partes para que compareçam devidamente 

acompanhadas de seus advogados, mediante as observâncias e 

advertências legais. Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020240-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

DIRCE 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1020240-28.2016.8.11.0041 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: 1000276-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FREITAS FERNANDES (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:1000276-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 12367533), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13560156, 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: 1002838-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MACIEL (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1002838-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 12959981 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002449-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROMEU TOZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1002449-75.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a respeito do contido no 

ID – 12958475 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: 1001136-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS PAULINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001136-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 12935675), 

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: 1004586-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

TIAGO DUARTE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1004586-64.2017.8.11.0041 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 – 8332015), 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: 1015273-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FABIO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1015273-37.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 11291713 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: 1014208-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR FAZANO BARBOSA VALVERDE (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014208-70.2017.8.11.0041 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 – 10067903), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

11011241, 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: 1014874-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

AILSON ROBERTO ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014874-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10088519), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

11033624, 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: 1037783-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ENRIQUE ASSIS PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037783-10.2017.8.11.0041 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 – 12363640), 

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: 1038495-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

JOSE LEITE DOS SANTOS (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:1038495-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 12367964), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13559782 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: 1037285-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MANOEL PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

LEONARDO COSTA LIMA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037285-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 12370092, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018, às 08:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038181-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MENDES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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:1038181-54.2017.8.11.0041 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 –12371232), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13560950, 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: 1000529-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JEMIMA DE MORAES GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1000529-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 12391313 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001220-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001220-80.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 12930863), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13978415, 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: 1001992-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (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 1001992-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 14602050, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018, às 09:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004382-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RONEI JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1004382-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 12953295 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002446-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1002446-23.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a respeito do contido no 

ID – 12954051 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002588-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1002588-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido 

no ID – 12226666 requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013671-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1013671-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009017-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARIA TERESA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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:1009017-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 13379970), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13734223, 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: 1025252-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1025252-86.2017.8.11.0041 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 – 11150067), 

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: 1021583-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROLINA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(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 1021583-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037388-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VERONICA DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037388-18.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 12361979), 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: 1037388-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VERONICA DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037388-18.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 12361979), 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: 1033835-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAINE SOARES PINTO (AUTOR(A))

MARIA RITA SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033835-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Rivaine Soares Pinto em desfavor de Bradesco Saúde 

S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a 

parte requerida autorize/custeie o fornecimento do medicamento 

“abraxane e zometa”, conforme prescrição médica. Consta na inicial que o 

autor é usuário dos serviços prestados pela requerida, sendo portador de 

neoplasia de pâncreas, diagnosticado com metástase hepática, momento 

em que o médico prescreveu o uso de quimioterapia com gemzar, 

abraxane e zometa. Aduz que ao solicitar a liberação do medicamento, a 

requerida apresentou negativa, não autorizando o tratamento. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Conforme tem entendido a 

melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se 

antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 
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indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a 

enfermidade da requerente. Aplicável ao caso as normas do CDC, 

principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas 

contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde”. Os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 

da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, 

na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso 

em tela, verifica-se a urgência no tratamento de saúde do autor, sendo o 

mesmo negado o custeio/fornecimento por parte da requerida, conforme 

informado na inicial e nos documentos que a acompanham. Na presente, 

verifica-se que a autora necessita de tratamento específico, bem como 

esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do 

medicamento para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido 

procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a 

interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao 

hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos, os que 

implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente” A avaliação 

médica colacionada aos autos explicita a urgência no fornecimento do 

procedimento, uma vez que a mesma é portadora de moléstia grave, 

necessitando do tratamento prescrito. Portanto, sendo o demandante 

usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações 

quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento 

do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não 

for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das 

despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do 

medicamento, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Determino que 

a Sra. Gestora entre em contato com a Central de Conciliação e Mediação 

a fim de se verificar a existência de data para a realização da audiência 

de conciliação (art. 334, CPC). Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja 

inoperante, expeça-se o mandado para o cumprimento da decisão de 

maneira física. Cumprida as determinações acima, certifique-se e 

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: 1032877-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032877-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Sebastiana Ferreira da Silva Arruda em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de 

tutela de urgência para que seja determinado o restabelecimento dos 

serviços, para que a requerida retire o nome da autora dos órgãos de 

restrição de crédito, bem como suspenda a cobrança da fatura d mês de 

maio/2017. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio da UC nº 6/225413-4, realizando o 

pagamento em dia das suas faturas. Aduz que foi surpreendida com o 

recebimento de uma fatura, referente ao mês de maio/2017, cobrando um 

débito de R$ 8.871,98 (oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e 

oito centavos), o que não condiz com o seu efetivo consumo. Relata que o 

débito é indevido. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que recebeu uma fatura no valor 

de R$ 8.871,98 (oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito 

centavos), que julga ser indevido, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que seja determinado o restabelecimento dos 

serviços, para que a requerida retire o nome da autora dos órgãos de 

restrição de crédito, bem como suspenda a cobrança da fatura d mês de 

maio/2017. Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade 

do direito, tendo em vista o histórico de consumo acostado na petição 

inicial, as faturas no Id nº 15674029 e a fatura contestada no Id 15674027, 

que indica a cobrança de valores exorbitantes. Do mesmo modo, 

observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

tendo em vista a manutenção da suspensão dos serviços essenciais. Não 

havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, com 

relação ao pedido de exclusão do nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito, entendo que o mesmo não merece acolhimento, tendo 

em vista a ausência de comprovação da negativação. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino 

que a parte requerida, com relação à fatura do no valor de R$ 8.871,98 

(oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), 

mês/referencia maio/2017, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
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horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, bem como 

suspenda a cobrança da fatura contestada, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018, às 14:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031600-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

IVANIR CORDEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031600-86.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada por 

Ivanir Cordeiro da Costa em desfavor de GEAP – Auto Gestão em Saúde, 

com pedido de tutela de urgência, para que autorize/custeie o 

fornecimento do medicamento “ibrance 125mg – palbociclibe + letrozol 

2,5mg”, conforme solicitação médica. Consta na inicial que a parte autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, sendo diagnosticada com 

câncer de mama, com metástase óssea, tumor luminal B com receptores 

de estrógeno positivo 100%. Aduz que houve prescrição médica para a 

utilização de medicamento, todavia, a requerida, por considerar ser o 

insumo de alto custo, negou a viabilização do mesmo. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Acolho a emenda e defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos, os que 

implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente” O laudo 

médico colacionado aos autos no documento de Id 15495377 explicita a 

urgência no fornecimento do procedimento, uma vez que a parte autora é 

portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito, a fim 

de se evitar o agravamento de seu quadro. Portanto, sendo o demandante 

usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações 

quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento 

do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não 

for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das 

despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o medicamento 

soliticado, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Determino que 

a Sra. Gestora entre em contato com a Central de Conciliação e Mediação 

a fim de se verificar a existência de data para a realização da audiência 

de conciliação (art. 334, CPC). Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se 

o mandado para o cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e 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: 1026443-35.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA (ADVOGADO(A))

ELIANE APARECIDA MOREIRA (AUTOR(A))

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026443-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de 

Procedimento Administrativo c/c Danos Morais ajuizada por Eliane 

Aparecida Moreira em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a suspensão dos efeitos do procedimento administrativo 

interno; para que a requerida se abstenha de efetuar a suspensão dos 

serviços ou seja determinado seu imediato restabelecimento; para que 

seja suspensa a cobrança da fatura de R$ 1.477,05 (um mil quatrocentos 

e setenta e sete reais e cinco centavos); bem como para que a requerida 

se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao 

crédito. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados 

pela requerida, por meio da unidade consumidora nº 6/666886-7. Aduz 

que recebeu no mês de janeiro/2018, uma fatura de consumo no valor de 

R$ 1.477,05 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinco 

centavos), referentes a uma suposta fraude ocorrida no medidor de 

consumo. Relata que contatou a requerida para a solução do impasse, 

todavia, a mesma tão somente informou que em caso de inadimplemento, 

seria efetuado o corte no fornecimento dos serviços e a inclusão do nome 

da autora no cadastro de proteção ao crédito. Informa que a cobrança é 

abusiva e indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com o recebimento de uma cobrança abusiva 

e indevida de consumo, razão pela qual pugna pela concessão da tutela 

de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do 

procedimento administrativo interno; para que a requerida se abstenha de 

efetuar a suspensão dos serviços ou para que seja determinado seu 

imediato restabelecimento; para que seja suspensa a cobrança da fatura 

de R$ 1.477,05 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinco 

centavos); bem como para que a requerida se abstenha de incluir o nome 

da autora no cadastro de proteção ao crédito. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista a fatura 

acostada no ID nº 14779500, que indica a cobrança de valor exorbitante 

em razão de procedimento administrativo feito pela requerida e a alegação 

de suposta fraude no medidor. Do mesmo modo, observa-se o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a 

possibilidade de ocorrer à suspensão dos serviços essenciais. Não 

havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, com 

relação ao pedido de suspensão do procedimento administrativo interno, 

entendo que o mesmo demanda dilação probatória, razão pela qual indefiro 

o pedido. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida, com relação à fatura 

do no valor de R$ 1.477,05 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e 

cinco centavos) referentes à unidade consumidora 6/666886-7, se 

abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao imóvel, suspenda 

a cobrança da fatura contestada, bem como se abstenha de incluir o nome 

da autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018, às 13:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029665-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MECANAUTO LTDA - ME (AUTOR(A))

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968227 Nr: 8383-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS E LARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT BOSCH LTDA - BOSCH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI FERREIRA PIRES 

SOBRINHO - OAB:73891/SP

 Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista.(...).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.Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência 

do requerido e o ilícito civil que este praticou, já que provocou o abalo à 

parte autora, ainda mais quando passa a cobrar dívida 

inexistente.Portanto, no caso em comento, todos os requisitos 

necessários para o cabimento da indenização estão presentes, ante a 

inexistência de qualquer débito pretérito.(...) Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais proposta por Santos e 

Lara Ltda. ME. E julgo IMPROCEDENTE a reconvenção, para:a)declarar a 

inexistência de débito no valor objeto de anotação junto ao SERASA e de 

discussão nos presentes autos;b)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);c)Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 18% 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(..)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002231 Nr: 24368-45.2015.811.0041

 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: MÁRCIO SORGATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CESAR DIAS FIGUEIREDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY COIMBRA DA PENHA 

MARINHO - OAB:18954, LUCIMARA APARECIDA TELES - OAB:OAB/MT 

17.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DECIDO.Ação monitória ajuizada por Marcio Sorgato em face de Roberto 

Cezar D. F. Barros, baseada em prova escrita sem eficácia de título 

executivo. O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, 

observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

julgar antecipadamente a presente lide.Conforme dispõe o art. 700 do CPC, 

para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, sem força 

executiva, a partir da qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, 

entrega de coisa fungível ou infungível de bem móvel ou imóvel ou o 

adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Se não embargada 

ou rejeitados os embargos, constitui-se título executivo judicial, conforme 

dispõe o art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.No presente caso, o 

autor busca a satisfação do crédito representado pela prova escrita sem 

eficácia de título executivo, no valor de R$ 3.074,58 (três mil setenta e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos), devidamente 

atualizados.Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, o 

requerido não pagou e nem ofereceu embargos. Pois bem. Tendo em vista 

que não houve a conversão da presente ação em execução, não há o que 

se falar em início de expropriação de bens da requerida, sendo 

necessária a ocorrência prévia de certas etapas processuais, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de bloqueio via BACEN-JUD.Decreto a revelia da 

parte requerida, bem como converto o mandado inicial em mandado 

executivo nos termos do artigo 701, § 2º do aludido diploma processual 

civil.Após o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse 

no cumprimento sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002771 Nr: 24599-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA EPP, MARIANA 

MARQUES BAIRSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Ação monitória ajuizada por Osvaldo Alves & Cia Ltda. em face 

de Construtora Alfer Ltda. EPP, baseada em prova escrita sem eficácia de 

título executivo. O deslinde da lide não carece de dilação probatória. 

Assim, observando aos princípios da brevidade e economia processual, 

passo a julgar antecipadamente a presente lide.Conforme dispõe o art. 700 

do CPC, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, 

sem força executiva, a partir da qual pretenda o autor receber soma em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível de bem móvel ou imóvel 

ou o adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Se não 

embargada ou rejeitados os embargos, constitui-se título executivo judicial, 

conforme dispõe o art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.No presente 

caso, o autor busca a satisfação do crédito representado pela prova 

escrita sem eficácia de título executivo, no valor de R$ 15.349,43 (quinze 

mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), 

devidamente atualizados.Deferida de plano a expedição do mandado de 

pagamento, o requerido não pagou e nem ofereceu embargos. Pois bem. 

Tendo em vista que não houve a conversão da presente ação em 

execução, não há o que se falar em início de expropriação de bens da 

requerida, sendo necessária a ocorrência prévia de certas etapas 

processuais, razão pela qual INDEFIRO o pedido de bloqueio via 

BACEN-JUD.Decreto a revelia da parte requerida, bem como converto o 

mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 701, § 2º do 

aludido diploma processual civil.Após o trânsito em julgado, intime-se o 

autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na forma prevista 

na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000354 Nr: 23631-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERNANDO SALERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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

respeito das alegações de fls. 121, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996430 Nr: 21840-38.2015.811.0041

 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: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELOCUBO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela vindicada.Intime-se a parte autora 

Hospital Ortopédico Ltda. e a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do documento acostado às fls. 

171/185, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil.0Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 
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conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992241 Nr: 19564-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANILDE JOSÉ DO NASCIMENTO, DIVA DA SILVA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS FORTES BARRETOS, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO, GRÊMIO RECREATIVO 

TRESCINCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Douglas W. Taques da 

Silva - OAB:16.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem e acolho a emenda de fls. 44/46.

Determino a retificação do polo passivo para constar como requerido o Sr. 

Américo dos Santos Pereira.

Determino a expedição de novo mandado de citação, no endereço 

indicado às fls. 45/46, observando as formalidades legais.

No mais, mantenho integralmente a decisão às fls. 54 e 77.

Cumprida todas as determinações, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004965-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA ALEXANDRE (EXEQUENTE)

NIWMAR SERPA (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BENEDITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (EXECUTADO)

MARCIO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos. 1. Citem-se os executadas, para que no prazo de (03) 

três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). 2. Fixo desde 

logo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

ressaltando que, caso realizado o pagamento no prazo assinalado, serão 

reduzidos à metade, nos termos do artigo 829, §1º do CPC. 3. Não 

efetuado o pagamento no prazo supramencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 4. Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). 5. Não havendo bens disponíveis para penhora, certifique-se e 

intime a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. 6. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. 7. Determino ainda que a parte exequente, deposite na 

secretaria do juízo, os títulos originais juntados sob Id. 4917793, que 

deverá certificar o depósito e arquivar em pasta própria. 8. Por fim, defiro 

à exequente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 

98 do CPC, ante a juntada dos documentos de Id. 11857602. Cuiabá, 4 de 

outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028633-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO FARIAS ALVES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1028633-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10941896), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024364-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JEOMAR MARTINS DA SILVA (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 nº 1024364-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEOMAR MARTINS DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, ainda, e da juntada de comprovante de residência 

em nome do autor para fixação do foro, requereu que, sejam acolhidas as 

preliminares ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. O autor, 

apresentou impugnação, reiterando os termos da inicial . A parte 

requerida, pugna pela prova pericial. Rejeito a preliminar de retificação do 

polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 
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não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

já se encontra pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na 

via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. As partes são legítimas, 

bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a 

serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, 

fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados 

(deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo 

de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

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 e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 05/11/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024968-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIL PEDRO DA GUIA (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024968-78.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requeridaa com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11154303), requerendo o 

que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 12651128, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021047-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE ARAUJO MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021047-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FERNANDO DE ARAUJO MIRANDA,, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. O autor, apresentou impugnação reiterando os termos da 

inicial. A parte requerida , pugna pela prova pericial. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 
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vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 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 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 05/11/2018, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032411-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TRIBALDE DA SILVA SANABRIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032411-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional Contratual com Restituição de Valor c/c 

Danos Morais ajuizada por Terezinha Tribalde da Silva Sanabria em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, com pedido 

de tutela de urgência, para que a requerida mantenha o fornecimento dos 

serviços ao imóvel pertencente a parte autora, para que as faturas 

supervenientes sejam adequadas ao consumo médio, bem como seja 

autorizada a consignação em pagamento de forma parcelada das faturas 

abusivas. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados 

pela requerida, por meio da matrícula nº 427779-1, sendo que seu 

consumo médio foi de cerca de 18m³. Aduz que desde o mês de 

dezembro/2017 passou a receber faturas exorbitantes e irreais quanto ao 

consumo da parte autora. Informa que as cobranças são indevidas. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que recebeu faturas 

com valores exorbitantes, motivo pelo qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que a requerida mantenha o fornecimento dos 

serviços ao imóvel pertencente à parte autora, para que as faturas 

supervenientes sejam adequadas ao consumo médio, bem como seja 

autorizada a consignação em pagamento de forma parcelada das faturas 

abusivas. Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento 

processual, presente a probabilidade do direito, tendo em vista as faturas 

constantes nos Ids nº 15596340, demonstrando o aumento do valor 

cobrado. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da tutela vindicada 

permite a manutenção do fornecimento dos serviços essenciais. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Todavia, 

com relação aos pedidos de adequação das faturas e consignação em 

pagamento de forma parcelada, entendo que os mesmos não merecem 

acolhimento, tendo em vista que o parcelamento dos valores deve ser 

solicitado pela via administrativa. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, com relação às faturas do mês/referência de 

dezembro/2017 a agosto/2018, se abstenha de suspender o fornecimento 

dos serviços ao imóvel da parte autora, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 
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intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021660-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

LETICIA MARIA DA SILVA MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 nº 1021660-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LETICIA MARIA DA SILVA MENEZES, em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 14/12/2018, às 09:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029665-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MECANAUTO LTDA - ME (AUTOR(A))

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029665-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Fatura de Ato Jurídico com 

Pedido de Consignação em Pagamento ajuizada por Mecânica 

MECANAUTO Ltda. ME em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja autorizada a consignação em pagamento das faturas referentes aos 

meses de agosto e setembro, no valor de R$ 1.464,38 (um mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), tendo em 

vista a média de consumo; para que a requerida se abstenha de efetuar a 

suspensão no fornecimento dos serviços; bem como para que seja 

determinado que a requerida faça uma vistoria no medidor de energia. 

Consta na inicial que a parte autora é usuária dos serviços prestados pela 

requerida, efetuando o pagamento, em média, da quantia de R$ 732,19 

(setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), mensalmente pelo 

consumo de energia. Aduz que no mês de julho/2018 recebeu uma fatura 

no valor de R$ 1.838,87 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e 

sete centavos) e em agosto no valor de R$ 2.519,60 (dois mil quinhentos e 

dezenove reais e sessenta centavos). Informa que o aumento da 

cobrança do consumo é injustificado e indevido. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com o recebimento de cobrança abusiva e indevida de consumo, referente 

aos meses de julho e agosto do ano de 2018, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja autorizada a consignação 

em pagamento das faturas referentes aos meses de agosto e setembro, 

no valor de R$ 1.464,38 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

trinta e oito centavos), tendo em vista a média de consumo; para que a 

requerida se abstenha de efetuar a suspensão no fornecimento dos 

serviços; bem como para que seja determinado que a requerida faça uma 

vistoria no medidor de energia. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista as faturas constantes nos Ids nº 15239287 e 

15239288, demonstrando o aumento do valor cobrado. Do mesmo modo, 

presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez 

que o deferimento da tutela vindicada permite a continuidade do 

fornecimento dos serviços essenciais. Não restando evidenciado o perigo 

de irreversibilidade da medida. Todavia, com relação ao pedido 

consignação do valor das faturas pela média de consumo, entendo que o 

mesmo não merece acolhimento, tendo em vista a ausência de 

comprovação, nesse momento processual, de falha no medidor, razão 

pela qual indefiro o pedido. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação às faturas do mês/referência de julho e agosto do ano de 2018, no 

valor de R$ 1.838,87 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete 

centavos) e R$ 2.519,60 (dois mil quinhentos e dezenove reais e sessenta 

centavos), se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao 

imóvel da parte autora, bem como para que realize vistoria no 

imóvel/medidor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das 
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medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento 

por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021103-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (RÉU)

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021103-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por Mário Márcio 

Pereira Lopes em desfavor de Valdemar Alves Mendonça Jr. e Condomínio 

Florais dos Lagos. Pugna a parte autora, em sede de tutela de urgência, 

para que seja determinado que os requeridos realizem as drenagens 

necessárias no lote 06, quadra 12, para encerrar o escoamento e 

infiltrações de águas pluviais provocados no lote 13 quadra 12, de 

propriedade do autor, iniciando as obras no prazo de 05 (cinco) dias, com 

a conclusão anterior a outubro/2018 e, caso não haja inicio das obras, 

seja autorizada ao autor a realização das mesmas, sendo indenizado ao 

final do processo pelos custos. A decisão de Id 14380288 postergou a 

análise da tutela de urgência para após a apresentação de contestação. A 

parte requerida Condomínio Florais dos Lagos apresentou contestação no 

Id 15300034. O requerido Valdemar Alves Mendonça Júnior apresentou 

contestação no Id 15346322. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, relata o autor que é proprietário do lote 13 da 

quadra 12, no Condomínio Florais dos Lagos, sendo vizinho do requerido 

Valdemar Alves Mendonça Jr., uma vez que este é proprietário do lote 06 

da quadra 12. Analisando detidamente os autos, em que pese à existência 

de laudo de vistoria (Id 14162323) feito unilateralmente pela parte autora, 

informar a ausência de drenagem no muro de divisão dos terrenos, não há 

como se determinar que a parte requerida seja obrigada a sua reparação, 

uma vez que não resta comprovado, nesse momento processual, a 

responsabilidade exclusiva da requerida na execução da obra. Do mesmo 

modo, em atenção ao áudio acostado pela parte requerida no Id 15346855, 

resta pendente discussão no tocante ao muro de divisa ter sido construído 

na demarcação da área ou ter ultrapassado a propriedade das partes. 

Assim, diante da ausência de elementos, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar as contestações apresentadas. Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032877-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032877-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Sebastiana Ferreira da Silva Arruda em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de 

tutela de urgência para que seja determinado o restabelecimento dos 

serviços, para que a requerida retire o nome da autora dos órgãos de 

restrição de crédito, bem como suspenda a cobrança da fatura d mês de 

maio/2017. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio da UC nº 6/225413-4, realizando o 

pagamento em dia das suas faturas. Aduz que foi surpreendida com o 

recebimento de uma fatura, referente ao mês de maio/2017, cobrando um 

débito de R$ 8.871,98 (oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e 

oito centavos), o que não condiz com o seu efetivo consumo. Relata que o 

débito é indevido. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 
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Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que recebeu uma fatura no valor 

de R$ 8.871,98 (oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito 

centavos), que julga ser indevido, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que seja determinado o restabelecimento dos 

serviços, para que a requerida retire o nome da autora dos órgãos de 

restrição de crédito, bem como suspenda a cobrança da fatura d mês de 

maio/2017. Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade 

do direito, tendo em vista o histórico de consumo acostado na petição 

inicial, as faturas no Id nº 15674029 e a fatura contestada no Id 15674027, 

que indica a cobrança de valores exorbitantes. Do mesmo modo, 

observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

tendo em vista a manutenção da suspensão dos serviços essenciais. Não 

havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, com 

relação ao pedido de exclusão do nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito, entendo que o mesmo não merece acolhimento, tendo 

em vista a ausência de comprovação da negativação. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino 

que a parte requerida, com relação à fatura do no valor de R$ 8.871,98 

(oito mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), 

mês/referencia maio/2017, RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, bem como 

suspenda a cobrança da fatura contestada, sob pena de aplicação das 

medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018, às 14:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033835-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAINE SOARES PINTO (AUTOR(A))

MARIA RITA SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033835-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Rivaine Soares Pinto em desfavor de Bradesco Saúde 

S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a 

parte requerida autorize/custeie o fornecimento do medicamento 

“abraxane e zometa”, conforme prescrição médica. Consta na inicial que o 

autor é usuário dos serviços prestados pela requerida, sendo portador de 

neoplasia de pâncreas, diagnosticado com metástase hepática, momento 

em que o médico prescreveu o uso de quimioterapia com gemzar, 

abraxane e zometa. Aduz que ao solicitar a liberação do medicamento, a 

requerida apresentou negativa, não autorizando o tratamento. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Conforme tem entendido a 

melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se 

antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 

indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a 

enfermidade da requerente. Aplicável ao caso as normas do CDC, 

principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas 

contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde”. Os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 

da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, 

na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso 

em tela, verifica-se a urgência no tratamento de saúde do autor, sendo o 

mesmo negado o custeio/fornecimento por parte da requerida, conforme 

informado na inicial e nos documentos que a acompanham. Na presente, 

verifica-se que a autora necessita de tratamento específico, bem como 

esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do 
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medicamento para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido 

procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a 

interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao 

hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos, os que 

implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente” A avaliação 

médica colacionada aos autos explicita a urgência no fornecimento do 

procedimento, uma vez que a mesma é portadora de moléstia grave, 

necessitando do tratamento prescrito. Portanto, sendo o demandante 

usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações 

quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento 

do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não 

for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das 

despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do 

medicamento, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Determino que 

a Sra. Gestora entre em contato com a Central de Conciliação e Mediação 

a fim de se verificar a existência de data para a realização da audiência 

de conciliação (art. 334, CPC). Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja 

inoperante, expeça-se o mandado para o cumprimento da decisão de 

maneira física. Cumprida as determinações acima, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031129-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR RODRIGUES FARIA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031129-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDIMAR 

RODRIGUES FARIA JUNIOR Vistos. Da analise dos autos é possível 

vislumbrar no ID. 15417720 que a notificação cartorária enviada no 

endereço do contrato foi devolvida com a informação “mudou-se”, desta 

feita INTIMO a parte autora para, em 15 dias comprovar a constituição da 

devedora em mora. Deverá ainda a instituição financeiras apresentar aos 

autos planilha de débitos (constando as parcelas vencidas e vincendas), 

de acordo com o disposto no artigo 3º, § 2º do DL 911/69. Tudo no mesmo 

prazo acima mencionado, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031139-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031139-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: GLAUCO 

FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 24 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031576-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVALCIR JOANA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031576-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: DEVALCIR JOANA SANTANA Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 24 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1001343-78.2018.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE Aos 3 de outubro de 2018, às 

15h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza e o autor acompanhado de seu advogado. Há 

presente audiência foi designada, com intimação do autor para indicação 

do local para citação do Banco Bonsucesso no prazo de 10 dias, sob 

pena de desistência quanto ao mesmo. A certidão lavrada pelo Sr. Gestor 

informa a inércia do autor. Dada a palavra ao douto advogado do autor 

aduz não ter outro endereço a informar, razão pela qual tenho como 

desistido da ação quanto ao Banco Bonsucesso, procedendo o Sr. Gestor 

as baixas devidas quanto ao mesmo, nos termos do art. 485, III do CPC. 

Salienta o douto causídico que já impugnou todas as contestações, 

protestando pelo julgamento do feito na forma em que se encontra. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Ubirajara Galvão 

de Oliveira Antônio Pereira dos Santos Advogado da Parte Autora Parte 

Autora

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024360-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (RÉU)

FELIPE CARNEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TARCIO JEFERSON NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1024360-80.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA Aos 3 de outubro de 

2018, às 15h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira, o advogado da parte autora e a advogada da 

instituição financeira acompanhado de preposto. Aberta à audiência, 

apesar das propostas firmadas pelo banco, constante no 

substabelecimento (ID 15710610, pag. 02), informa o requerido que não 

tem condições financeiras para solução do litígio na forma firmada, no 

entanto apesar da contraproposta de R$ 80.000,00, a ser quitado em 10 

dias, não houve manifestação por parte do banco, tendo em vista que o 

douto causídico presente em audiência não tem poderes para esse 

desiderato, fato que por si só faz letra morta do despacho inaugural, que 

tem sido motivo de aplicação de multa a referida instituição financeira. No 

entanto, deixo de faze-la posto a grande diferença entre os montantes 

indicados. Por fim, sai o requerido devidamente intimado do prazo legal 

para apresentação de contestação e com essa nos autos intime-se o 

banco para impugnação. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro 

Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito Tárcio Jeferson Nascimento Advogado da Parte Autora Maitê 

Caroline Oliveira de Mello Luiz Guilherme Félix Lenzi Advogado da 

Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024385-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1024385-93.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA Aos 3 de outubro de 

2018, às 16h00, estando presente o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza. Aberta à audiência apesar do teor da petição de 

ID 15711048, fica evidente o ato atentatório a dignidade da justiça por 

parte do Bradesco Cartões, que não comparece nas audiências 

designadas e quando o faz, representa-se por causídico nomeado 

somente para o ato, desrespeitando, principalmente, o Código de Processo 

Civil, além do que, deveria estar presente para o regular impulso do 

processo, que cabe ao advogado do banco e não a este magistrado, que 

se vê, com fito de dar melhor solução ao processo, efetuar a pesquisa no 

INFOJUD, sem requerimento, razão pela qual redesigno a audiência para o 

dia 13/02/2019 as 15:00, devendo a requerida ser citada na “AV. ISAAC 

POVOAS, Nº 557, CENTRO NORTE, CUIABÁ-MT”. Outrossim, determino 

que a citação se de por mandado, motivo pelo qual intimo o autor para 

deposito das diligências em 15 dias, indeferindo desde já pleito de dilação 

de prazo e/ou citação via AR. Transcorrido o prazo e não cumprido, 

intime-se via correio para cumprir em 5 dias, tudo sob pena de extinção. 

NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024361-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1024361-65.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA Aos 3 de outubro de 

2018, às 16h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza e a advogada da instituição financeira 

acompanhada de preposto. Aberta à audiência constato a devolução do 

AR citatório, bem como a informação do INFOJUD no mesmo local, 

diferenciando somente o numero da sala. Constato ainda que o Bradesco 

Cartões indicou novo endereço, motivo pelo qual redesigno a audiência 

para o dia 13/02/2019 as 15:30 expedindo-se mandado de citação a ser 

cumprido na “RUA DOS XAVANTES (LOT. SANTA HELENA), 547, AP. 

1901, QUILOMBO, CUIABÁ-MT, CEP: 78045-090”. Outrossim, indefiro o 

pedido de citação via postal, saindo a douta advogada do prazo de 15 dias 

para juntada das diligências. Em sendo infrutífera retire-se o processo da 

pauta e proceda-se a citação via edital com prazo de 20 dias nos termos 

do art. 257, III do CPC. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Maitê Caroline Oliveira de Mello Ariany Renata Cáceres de Souza 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1000848-34.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO COMUM 

Aos 3 de outubro de 2018, às 17h00, estando presente o M.M. Juiz de 

Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza. Aberta a audiência apesar 

do teor da petição de ID 15680584, a qual informa novos endereços para 

tentativa de citação, fica evidente o ato atentatório a dignidade da justiça 

por parte do Bradesco Cartões, que não comparece nas audiências 
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designadas e quando o faz, representa-se por causídico nomeado 

somente para o ato, desrespeitando, principalmente, o Código de Processo 

Civil, além do que, deveria estar presente para o regular impulso do 

processo, que cabe ao advogado do banco e não a este magistrado, que 

se vê, com fito de dar melhor solução ao processo, efetuar a pesquisa no 

INFOJUD, sem requerimento, razão pela qual redesigno a audiência para o 

dia 13/02/2019 as 16:00, devendo a requerida ser citada nos seguintes 

endereços: “AVENIDA ANTÁRTICA, 1904, RIBEIRÃO DA PONTE, 

CUIABÁ-MT, CEP: 78040-500”, “TRAVESSA SÃO GONÇALO, 100, 

CENTRO SUL, CUIABÁ-MT, CEP: 78020-120”, “AVENIDA BRASIL, 100, 

RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ-MT, CEP: 78040-405” e “TRAVESSA SÃO 

GONÇALO, 100, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ-MT, CEP: 78040-405”. 

Outrossim, determino que a citação se de por mandado, motivo pelo qual 

intimo o autor para depósito de todas as diligências no prazo de 15 dias, 

indeferindo desde já pleito de dilação de prazo e/ou citação via AR. 

Transcorrido o prazo e não cumprido, intime-se via correio para cumprir 

em 5 dias, tudo sob pena de extinção. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003464-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DE FATIMA ANDRE SOARES SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos termos do 

artigo 485, III. Cuiabá-MT, 5 de outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015336-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015336-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: FABRICIO PINOTE CARVALHO Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança firmada pelo Banco Bradesco 

Cartões em face de Fabricio Pinote Carvalho, que prescinde de audiência 

preliminar. É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se o réu, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 17h30, fazendo-se na carta 

constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. 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). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036665-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYSON RIBEIRO DELGADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030684-86.2017.8.11.0041

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:

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça ,dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 
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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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031468-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARCILIO TEIXEIRA MONTENEGRO (EXECUTADO)

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021759-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BACELAR DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015610-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO (EXECUTADO)

EDSON LUIS PASINATO (EXECUTADO)

MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO 62772414191 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016683-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (RÉU)

JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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, 
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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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030978-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAMIS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCELO ERLY ALVES SANTOS (EXECUTADO)

GISLAINE CRISTINA ROCHA MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028918-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

SEBASTIAO GOMES FERREIRA (RÉU)

SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031607-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA DE ARRUDA BARROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038470-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIA CRISTINA BATISTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 
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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 outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031170-71.2017.8.11.0041

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:

GLOBAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAURO PODEROSO DE SOUZA (EXECUTADO)

JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão 

do Sr. Oficial de justiça dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

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 outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012003-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOSE MUNGO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012003-34.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 

RÉU: WAGNER JOSE MUNGO Verificado pela estagiária Anne M. 33024 

que as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança, na qual deve incidir as regras do novo CPC. É sabido que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, citem-se os réus, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecerem à audiência de conciliação que designo 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 16h30, fazendo-se constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. 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). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038316-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JESUS PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038316-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADAIR JESUS 

PEDROSO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Recebo a emenda à exordial 

de Id: 11585670. É sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 31 de outubro de 2018, às 17h00, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792383 Nr: 46478-43.2012.811.0041

 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): REGINALDO DE SOUZA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELDA FERREIRA - 

OAB:9.138/MT

 Vistos etc...

O banco exequente pugnou às fls. 76/77 pela realização da penhora 

sobre os veículos de fls. 72, localizados em consulta ao sistema Renajud.

Defiro parcialmente o pleito de fls. 76/77 no que tange apenas à penhora 

sobre as motos Honda CB 300R, Ano 2009, Placa: HTM-4388 e Yamaha 

Lander XTZ250, Ano 2008, Placa: HTK-3835 de propriedade do 

executado, servindo, os extratos que seguem, como termo de penhora, 

bem como as avaliações nos moldes do valor da Tabela Fipe (extratos em 

anexo).

Desta feita, intime-se o executado da penhora e avaliação de suas motos, 

acima descritas Avenida Jornalista Roberto Jaques Brunini, Quadra 16, 

Lote 08, Bairro: Jardim Europa (RT Motos), nesta cidade.

Observe-se o comprovante de diligência acostado às fls. 80/81.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 353248 Nr: 23787-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE BEATRIZ SIEBNEICHLER KOASKI

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

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 Vistos, etc.

Vislumbra-se ofício de fls. 98 que o valor bloqueado neste feito 

encontra-se depositado no Banco de Brasília – BRB, assim oficie-se 

àquela instituição financeira (endereço de fls. 98) para que promova à 

transferência dos valores contidos na conta 1550885062, Agência 0155, 

para a Conta de Depósitos Judiciais do e. TJMT, Agência 3834, no Banco 

do Brasil S/A, com a devida atualização monetária, no prazo de 15 dias.

Após, com a transferência e vinculação a estes autos (Código nº 

353248), intimem-se as partes para manifestarem em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914626 Nr: 39921-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDR PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO 

PROFESSIONAL LTDA EPP, DELSON DA SILVA ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 68, haja vista que já foram efetuadas todas as 

pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, as quais restaram infrutíferas.

Assim, dispõe o artigo 921 CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III 

do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729883 Nr: 25907-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE AQUINO VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10.200-B, LUIS FELIPE LEHNEN - OAB:21860, RANIER 

DE AQUINO VIEIRA - OAB:18962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Nos termos da decisão de fls. 267 a requerente se manifestou, conforme 

se vê às fls. 400/401, 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 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.

Por fim, com o retorno dos autos, procedo à expedição do valor 

remanescente em favor do JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO, 

CPF Nº 273.734.718-11, AGÊNCIA Nº 4408, CONTA CORRENTE Nº 

01000563-5, BANCO SANTANDER S/A.

Após, ante o término da prestação jurisdicional e não havendo 

impedimentos, arquivem-se os autos com as baixas e formalidade de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1171326 Nr: 40703-08.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNE CLEY APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 64, procedendo a pesquisa do atual 

endereço do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em que se 

confirmou o endereço da exordial (extrato em anexo).

Assim, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço da exordial, ressaltando que deve o Oficial de 

Justiça diligenciar perante a vizinhança com a finalidade de confirmar o 

endereço do devedor, caso este não seja encontrado.

Posto isso, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 
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admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768436 Nr: 21329-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros do executado, através do BACENJUD às fls. 84.(...)Com efeito, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,97), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

executado(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXIX). Com efeito, intimo o exequente 

para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155774 Nr: 9094-27.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA NILVA DA SILVA PAIVA

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

OAB:13.842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face 

de ANTONIA NILVA DA SILVA PAIVA.Às fls. 155/157 o credor pugnou 

pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros 

em nome da devedora(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou inexitoso.Apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis de serem 

penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do devedor passíveis de 

serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens da devedora(...)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIX). Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 404770 Nr: 36586-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO NUNES NETO, AGROPASTORIL 

VALE DO JURIGUE LTDA

 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: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, DANILO DE OLIVEIRA NUNES - OAB:10022

 Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que às fls. 46 foi realizada audiência de 

tentativa de conciliação, em atendimento ao Ofício de fls. 44/45, oriundo da 

“Comissão Estadual do Movimento pela Conciliação”, no entanto não 

ocorreu o comparecimento de nenhuma das partes, não obstante a 

posterior composição de fls. 48/53.

 Nova audiência realizada às fls. 135, também em atendimento ao 

NUPEMEC-MT (fls. 124/131), que redundou na proposta de fls. 136/138, 

que não foi aceita pelo credor (fls. 160/161, encontrando-se o feito, 

atualmente, aguardando o cumprimento da Carta Precatória de fls. 98, para 

a prática dos atos expropriatórios relativos ao termo de penhora de fls. 95.

Considerando o encaminhamento de lista de processos cadastrados no 

sistema de conciliação, para inclusão na pauta da XIII Semana Nacional da 

Conciliação, revelando-se manifesto o interesse na composição, designo o 

dia 07/11/2018, às 17h00, para realização de audiência de tentativa de 

conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756171 Nr: 8254-36.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196

 Vistos etc...Às fls. 79 a exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do executado(...)(Pasta de documentos 

Sigilosos XXXIX). Com efeito, intimo a exequente para se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis 

de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não 

havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 
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requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834075 Nr: 39437-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, ARIANE MIRELLI NUNES - OAB:14647, JAMIL 

ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação 

da parte ré que, em contestação pretende a revisão de cláusulas 

contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e 

tarifas administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526 SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este caderno processual visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526 SP.

Nada obstante, por observar que já houve o cumprimento da liminar, com 

fito de evitar prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem 

apreendido, na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 734273 Nr: 30559-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA - ME, JONAS 

UBIRAJARA DE ARRUDA

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

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO M. MENEZES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 11.761, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - OAB:3.446/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1337453, datado de 24/09/2018), concernente em planilha de cálculo 

apresentada pelo Banco.

O requerido trouxe aos autos a planilha de cálculo quanto ao saldo 

devedor dos requerentes, no montante de R$2.875,68 e saldo credor de 

R$1.027,85.

 Vislumbra-se dos autos a existência de valor consignado que perfaz o 

montante de R$1.840,57.

Assim, intimo os requerentes, via DJE, para que se manifestem quanto a 

planilha trazida pelo Banco, no prazo de 15 dias, sob pena de 

homologação.

 Sem prejuízo, as partes deverão informar seus dados bancários nos 

autos para a liberação dos alvarás judiciais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 121589 Nr: 9522-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:9322-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por TRESCINCO ADMINISTRADORA 

E CONSÓRCIO S/C LTDA em face de MAURO CORRAL, para condenar o 

réu à entrega do automóvel em 24 horas ou seu equivalente em dinheiro, 

considerando o valor de mercado atual do bem descrito na inicial ou, se 

superior ao saldo devedor, o débito remanescente disposto em contrato. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e 

baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120943 Nr: 19196-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO AZEVEDO MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de consignação em fase de cumprimento de 

sentença.

 Ante a inércia do Banco certificada às fls. 191, DEFIRO o pleito de fls. 

175, alínea “c” e, intimo a patrona do requerente para que apresente seus 

dados bancários no prazo de 15 dias com a necessária procuração para 

o levantamento do valor consignado pelo requerente.

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 e demais deliberações.

Com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72123 Nr: 5693-93.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MOARES PEREIRA 
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MERLIN - OAB:13.571-B OAB/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:10.856/AM, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do causídico requerente de fls. 365/372, com o fito 

de esclarecer as arguições do requerente e pôr fim ao presente feito, 

remetam-se os autos à contadoria do Juízo para que se manifeste acerca 

dos questionamentos.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Saliento que, em caso de requerimentos e manifestações evidentemente 

protelatórias, será aplicada multa nos termos do art. 77 do Código de 

Processo Civil.

Consigno, ainda, que o montante vinculado aos autos perfaz a quantia de 

R$59.446,63.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para homologação, se for o 

caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 840348 Nr: 44750-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 131, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMS ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765780 Nr: 18491-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO LEITE DORFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:129.126, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, JOSE 

MARTINS - OAB:84.314/SP

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante a concordância do credor quanto ao cumprimento 

da obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924 do CPC/2015.

Ademais, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo as partes via DJE, para que se manifestem em 15 dias, 

querendo.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, ante a apresentação dos dados bancários da causídica do 

requerente às fls. 255, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial 

em favor de FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO – ME, CNPJ Nº 

20.437.144/0001-17, AGÊNCIA Nº6879, CONTA CORRENTE Nº 16087-4, 

BANCO ITAÚ S/A (341).

Em seguida, em caso de silêncio, arquivem-se com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768249 Nr: 21132-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA SILENE SOARES MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

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

 Vistos, etc.

 Tratam-se os autos de liquidação/cumprimento de sentença.

Ante a concordância das partes quanto ao cálculo apresentado pelo 

Expert (fls. 302 e 303), HOMOLOGO o laudo de fls. 295/298 e, ante o 

depósito de fls.310, com a concordância da autora às fls.312, JULGO E 

DECLARO extinta esta ação em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo as partes via DJE, para que se manifestem em 15 dias, 

querendo.

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.

Certificado o trânsito em julgado, conclusos para expedição do alvará em 

favor da autora, por meio de seu advogado MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA, CPF 545.449.471-20, B. BRADESCO - 237, AG. 2635-2, C.C. 

3094-5, poderes de fls.17.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047919 Nr: 45378-48.2015.811.0041

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 intime-se o réu para que apresente os dados bancários para 

levantamento da consignação efetuada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 250740 Nr: 17603-73.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA - 

OAB:7444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 Nos termos do despacho anterior, bem como, ante a apresentação pelo 

perito do valor referente aos honorários periciais, procedo a INTIMAÇÃO 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

COMPROVAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, sob pena de bloqueio 

on line.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 448294 Nr: 21871-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP

 Nos termos do despacho anterior, bem como, ante a apresentação pelo 

perito do valor referente aos honorários periciais, procedo a INTIMAÇÃO 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

COMPROVAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, sob pena de bloqueio 

on line.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772216 Nr: 25315-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA EDNA QUEIROZ DA CONCEIÇÃO

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

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do despacho anterior, bem como, ante a apresentação pelo 

perito do valor referente aos honorários periciais, procedo a INTIMAÇÃO 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

COMPROVAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, sob pena de bloqueio 

on line.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 5531-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA MARES DANTAS SILVA - ME, STELLA 

MARES DANTAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO DANTAS DA SILVA, 

JOACI CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 Nos termos do despacho retro, bem como, ante a manifestação acostada 

pelo expert, procedo A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVAREM O PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS (DE 50% CADA PARTE), sob pena de bloqueio on 

line.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 454304 Nr: 25870-92.2010.811.0041

 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: SERVECLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT, KÍVIA RIBEIRO LONGO - OAB:13.212

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do despacho retro, bem como, ante a manifestação acostada 

pelo expert, procedo A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVAREM O PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS (DE 50% CADA PARTE), sob pena de bloqueio on 

line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 317905 Nr: 20940-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, RENATO CHAGAS DA SILVA - OAB:MT- 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Intimo o exequente para esclarecer o porque vem se 

manifestando em nome do HSBC, sendo que o credor é a Credival, sob 

pena de não conhecimento das petições juntadas em nomo do 

Bamerindus, no prazo de 15 dias, declarando o endereço atual.Penhorado 

o imóvel às fls.95, até a presente data o devedor e no caso de casado, 

sua esposa não foram intimados desse ato, sendo requerida a intimação 

via edital, no entanto, consta às fls.114 o endereço "Rua Major Otávio 

Pitaluga n.287, EDF. Jardim Provence, apto.1202 B. Duque de Caxias", bem 

como, no Infojud "AL SANTOS N.1800, 8 AND. CONJ.8219, B. CERQUEIRA 

CESAR, SÃO PAULO", extrato que segue.Assim, expeça-se mandado no 

endereço de Cuiabá, intimando o exequente para depósito das diligências 

em 15 dias, INDEFERINDO, a intimação por AR, tendo em vista a 

necessidade de intimação da esposa, em face do imóvel 

penhorado.Restando infrutífera, expeça-se carta precatória para São 

Paulo, devendo o autor no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas de distribuição e diligência do Meirinho naquela Comarca e 

Estado, encaminhando-a via malote digital, TUDO SOB PENA DE 

EXTINÇÃO,s sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Com 

efeito, vislumbra-se a existência de diversas anotações em nome do 

executado em alguns cartórios do Estado de Mato Grosso (extratos em 

anexo).Desta feita, com fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão da 

quantidade de matrículas e demais averbações para serem impressas por 

este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as necessárias 

certidões dos cartórios mencionados no extrato em anexo, no mesmo 

prazo.Outrossim, intimo o exequente para apresentar a matrícula 

atualizada do imóvel registrado sob o nº 13.169 no cartório do 5º Ofício da 

Capital-MT, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 178704 Nr: 26125-60.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

ADM. CONST. INCORP. LTDA, DEUSBETH DE OLIVEIRA, MARICLEIDE 

ALVES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 147/149, até mesmo pelo tempo transcorrido desde 

o protocolamento da petição.

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias cumprir com exatidão 

os termos da decisão de fls. 113, sob pena de extinção quanto a 

devedora falecida.

No mesmo parazo deverá se manifestar quanto as pesquisas realizadas 

no caderno processual, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Certificado conclusos, salientando que pleito diverso, será tido como 
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procrastinatório e aplicada a multa do artigo 77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774468 Nr: 27670-87.2012.811.0041

 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): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARCOS JOSE ROSA, MARIA REGINA MORGADO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - 

OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a ausência de localização dos executados, 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.

Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas às fls. 92/101, sob pena de suspensão do feito.

Empós, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 269526 Nr: 1834-88.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A A DE GOIS COMÉRCIO-ME, CARLOS 

ALBERTO ANDRADE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, indefiro o pleito ante a ausência de localização dos 

devedores que foram citados via edital, além do mais, não há indícios de 

ocultação ou dilapidação patrimonial por parte dos executado, sobejando 

clarividente que o requerimento formulado pelo exequente às fls. 92/95 

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 dos executados, as quais 

restaram inexitosas, SUSPENDO a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem 

prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento 

para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo 

juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá 

ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 303001 Nr: 14541-88.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AMORIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de ação de execução ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de MARCELO AMORIM RIBEIRO.

Às fls. 94 o exequente pleiteia pela busca de ativos financeiros do 

executado por meio do sistema Bacenjud, porém, verifica-se a ausência 

de planilha atualizada do débito, considerando que a ação foi ajuizada no 

ano de 2007.

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias acostar aos autos 

planilha atualizada do débito.

Após, concluso para realização de penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 753820 Nr: 5768-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR FRANZONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação de fls. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 858261 Nr: 231-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNELE MARIA DE AQUINO FRAPORTI 

TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias ,impugnar a 

contestação de fls. 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 877555 Nr: 15159-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

ME, LASARO WELTON GOMES FURTADO, MARIA APARECIDA DE JESUS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:OAB/MT 18.067, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA 

- OAB:OAB/MT 11.510, SEBASTIÃO CRISOSTOMO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 17.654

 Procedo a intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 15 

(quinze)dias, impugnar a contestação de fls. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851456 Nr: 54398-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze)dias, impugnar a 
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contestação de fls. 110/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 11325-66.2000.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARGARIDA DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA 

CUNHA - OAB:17508/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das fls. 190/215.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028938-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 8 9 3 8 - 5 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: CRISTIANO 

ARAUJO DA SILVA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Compulsando os autos, verifico que a notificação 

extrajudicial contida no ID 15124370 foi encaminhada para endereço 

diverso do contido no contrato e recebida por terceiro, sem que o autor 

demonstrasse a tentativa frustrada no endereço contratual ou a mudança 

de endereço do requerido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE REGULAR 

COMPROVAÇÃO DA MORA - Nas ações de busca e apreensão, para a 

comprovação da mora, é valida a notificação extrajudicial encaminhada 

para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do 

contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal. - Entretanto, se tal 

notificação tiver sido enviada para endereço diferente daquele fornecido 

no contrato, resta afastada a comprovação da mora, devendo a parte ser 

intimada para regularização,sob pena de extinção da ação. (TJ-MG - AGT: 

10245130198105002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/05/2014) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar 

a inicial, acostando aos autos a tentativa de notificação frustrada no 

endereço do contrato ou documento que comprove a alteração de 

endereço do devedor, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028705-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE PINHO REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028705-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MARIA JOSE DE PINHO REIS 

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: NUD-9394 (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 da requerente, mediante termo de 
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compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 15250384 e 

15250389. 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, 25 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028587-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYELLEN MORAES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 8 5 8 7 - 7 9 . 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: THAYELLEN 

MORAES DA COSTA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Após pesquisa no sistema PJE, constata-se que tramita 

perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário uma Ação de 

Busca e Apreensão nº 1005810-03.2018.8.11.0041, a qual tem como 

objeto o mesmo contrato que ampara esta ação e que inclusive já houve a 

apreensão do veículo. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, esclarecer a situação narrada acima, sob pena de extinção por 

litispendência além do reconhecimento de atentado à dignidade da justiça. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028966-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028966-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: MAICON PEREIRA DA SILVA 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 a motocicleta HONDA CG 

160, placa: QCU-7731 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 
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“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 15309855 e 

15309857. 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, 25 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030018-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANY VALIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030018-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: TAIANY VALIM 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 VOLKSWAGEN 

GOL, placa: QBT-4585 (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 da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de bloqueio do bem na base RENAVAM. 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, 25 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029725-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGEN MENDES PORTELA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029725-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ROGEN MENDES PORTELA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que 

as custas foram devidamente recolhidas. 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, via correio com aviso de 

recebimento, 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. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029611-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA BRANDAO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029611-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ROBERTO DE SOUZA BRANDAO Verificado pela estagiária Anne M. 

33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 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, via correio com aviso de 

recebimento, 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. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030384-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030384-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: FRANCISCO ALBERTO CAMPOS SILVA Vistos. Compulsando 

os autos, constato a ausência de diligencia para o senhor oficial de 

justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, 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. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET CELTA 4P SPIRIT, placa: NPQ8450 (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 
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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”. 

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, 25 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029951-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA (RÉU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029951-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME, JOAO DE DEUS DE SOUZA Verificado 

pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente 

recolhidas. 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, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem 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, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. 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”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029032-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VT CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA (RÉU)

MARIA ANGELICA CAPOSSOLI DA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029032-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A RÉU: VT CONSTRUCOES LTDA - ME, MARIA ANGELICA CAPOSSOLI 

DA CUNHA, MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA Verificado pela estagiária 

Anne M. 3324 que as custas foram devidamente recolhidas. 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, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem 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, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. 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”. 

Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010781-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIA LUCINDA DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010781-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA LUCINDA DA SILVA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos... Tenho que apesar da petição do banco 
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réu de ID 14181785 o pagamento por meio de depósito judicial foi 

autorizado no dispositivo da sentença até o término do contrato em 

15/12/2018. No mais, ante a interposição do Recurso de Apelação de ID 

14074316 e anexos, devidamente contrarrazoado no ID 15391143, em 

face de a sentença que julgou procedente este feito, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014601-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ALVES LARA (REQUERIDO)

RICARDO JOAO ZANATA (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: 

1014601-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: JOAO BOSCO ALVES LARA As guias relativas às 

custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo. Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S/A em face de 

João Bosco Alves Lara. Em primeiro lugar, intimo o causídico Ricardo João 

Zanata para, no prazo de 15 dias acostar aos autos sua procuração. A 

presente ação foi ajuizada em 29/05/2018, tendo sido a liminar deferida em 

26/06/2018 e o veículo apreendido em 10/07/2018. Após a apreensão do 

bem, compareceu aos autos a genitora do requerido Sra. Nilza Alves de 

Oliveira contestando a ação, arguindo a inexistência da mora, haja vista 

que o requerido faleceu em 21/02/2018 (certidão de óbito Id: 14791992), e 

que o Banco foi devidamente comunicado em 22/03/2018 via e-mail 

(inseridos no corpo da contestação – Ids: 14791686, Págs. 4 e 5), sendo 

que o devedor foi constituído em mora mediante a notificação de Id: 

13420578, entregue no endereço do requerido em data posterior a sua 

morte, qual seja 02/05/2018 (documento de Id: 13420578). Posto isso, 

determino a restituição do veículo à genitora do falecido (inventariante do 

espólio), MEDIANTE DEPÓSITO, no prazo de 05 dias, bem como a 

regularização da documentação do veículo, haja vista que o documento foi 

transferido ao Estado de São Paulo, conforme se infere do extrato 

Renajud, tudo sob pena de incidência da multa acima, sob pena de 

bloqueio do valor do bem pela Tabela Fipe, aplicação da multa prevista no 

artigo 77, do CPC, dentre outras medidas que se fizerem necessárias para 

cessar o comportamento ilegal do requerente. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022527-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022527-61.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL S.A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BARROS MERCEARIA E 

COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria 

do juízo. Vistos etc... Defiro o pleito de Id: 15595091 procedendo a 

pesquisa do atual endereço da requerida por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo). Desta feita, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia da requerida 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. Com efeito, procedo ao cancelamento 

da solenidade designada para o dia 17/10/2018 às 15h00. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022822-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022822-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JULIETA DE FIGUEIREDO 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc... Em primeiro lugar, 

recebo a presente ação como Ação de Exibição de Documentos, portanto, 

proceda-se a alteração necessária. Pleiteia a autora por meio desta ação, 

pela exibição da cópia de todos os contratos de financiamento, 

consignação, empréstimos, cartão de crédito e re-financiamento 

celebrados com o requerido, bem como extrato detalhado de todas as 

dívidas em nome da autora, conforme pleiteado no prévio requerimento 

administrativo de Id: 14379426. Estando evidenciado o direito da autora, 

enquanto contraente, ao acesso às informações a ela relacionadas, defiro 

a medida liminar pleiteada, para que o requerido apresente os documentos 

solicitados. Assim, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem como, 

intime-o para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo os documentos 

solicitados na peça vestibular, ou opor as circunstâncias previstas no 

artigo 398, § único do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022098-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRYS RONSONI LIMA (EXECUTADO)

THAMIRYS R. LIMA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022098-60.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: THAMIRYS R. LIMA - ME, THAMIRYS RONSONI LIMA Vistos 

etc... Ante o teor da certidão de Id: 15705367, oficie-se à Diretoria do Foro 

para que sejam tomadas as medidas que entenderem cabíveis, 

encaminhando cópia dos autos. Ademais, defiro parcialmente o pleito de 

Id: 11341513, procedendo a pesquisa dos atuais endereços das 

executadas por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extratos em anexo). Desta feita, expeçam-se mandados de citação e 

demais atos, a serem cumpridos nos endereços: Rua Oriente Tenuta, Nº 

52, Bairro: Consil, nesta cidade e Rua Santa Catarina, Nº10, Quadra 22, 

Bairro: Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Com efeito, intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1024839-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1024839-73.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA Aos 3 de outubro de 

2018, às 17h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a advogada do autor e a advogada da 

instituição financeira acompanhada de preposto. Compulsando os 

presentes autos, verifico na petição de ID 15536133 que as partes 

entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente litigio, no 

entanto constato que a minuta não foi assinada pelo causídico do banco 

André Nieto Moya, contudo esta foi juntada pelo mesmo no sistema PJE, 

razão pela qual a tenho como regular. Destaco que, conforme o art. 12, § 

2º, I do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - 

as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, considerando que a parcela 

única venceria em 20/09/2018 e que a petição foi juntada em 25/09/2018, 

fato que ratifica o seu cumprimento, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, o que faço com 

amparo legal no art. 487, III, b, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004164-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI KEMPFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004164-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARLI 

KEMPFER Vistos... Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de MARLI KEMPFER. Da análise da exordial no ID 12885817 (24/04/2018) 

foi constatada a existência de outra Ação de Busca e Apreensão idêntica 

(Nº 1001454-82.2018.8.11.0041) tramitando perante o juízo da Vara 

Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT, a qual havia sido 

interposta posteriormente. Foi determinada a expedição de ofício 

solicitando a remessa dos autos a este juízo para deliberações. Na mesma 

oportunidade foi o autor intimado para prestar esclarecimento sobre tais 

fatos, bem como promover ao recolhimento das taxas e custas judiciais. 

No ID 14297878 foi certificado que a autora, devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo mantendo-se inerte. A intimação foi reiterada de forma 

pessoal conforme A.R. de ID 14684100 e o decurso de prazo de tal 

intimação certificado no ID 15754947. Assim, ante o evidente desinteresse 

da parte no deslinde do feito, a extinção é medida que se impõe. Deste 

modo, com base no art. 485, III, do CPC e, a falta de impulso REGULAR 

pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em extinção do processo, 

desde que haja intimação pessoal. Ademais, é válida a intimação via postal 

da pessoa jurídica, mesmo que recebida por funcionário, ainda que sem 

poderes para representá-la, desde que encaminhada ao endereço 

constante na inicial. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, 

§1º, DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do 

processo em razão do abandono de causa pelo autor pressupõe a 

intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 48 horas, conforme 

dispõe o artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil.” (TJMG. Apelação 

Cível N° 10209769-96.2010.8.13.0701. Relator: Exmo. Sr. Desembargador 

Des.(a) Tiago Pinto. Data do Julgamento: 27/03/2014. Data da Publicação: 

04/04/2014) “APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

ART. 267, III, § 1º CPC - NEGLIGÊNCIA E ABANDONO DA CAUSA PELO 

AUTOR – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CUMPRIDA - 

SÚMULA 240 - STJ - REQUERIMENTO DO RÉU - INAPLICABILIDADE - 

RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para promover o 

andamento do processo, bem como advertido pelo julgador do risco de 

extinção do processo, a sua desídia induz a ausência de interesse 

processual e, em consequência, justifica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 267, III e § 1º do CPC. Não há 

incidência da Súmula 240 do STJ quando ainda não ocorreu a 

angularização processual.” (Ap. Cível, 7952/2014 - TJMT, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

02/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014) Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com amparo legal no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão movida por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MARLI KEMPFER. Ademais, 

considerando os fatos acima articulados e a ausência de explicação com 

admoestação do contido no artigo 77 do CPC aplico a autora a multa de 

10% do valor da causa devidamente atualizado, em favor do Estado, 

devendo o Sr. Gestor proceder conforme orientação da CGJ, para o 

Estado receber seu crédito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 

de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018811-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018811-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZETE DA COSTA 

RODRIGUES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de 

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por 

MARIZETE DA COSTA RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, pleiteando pela exibição de todos os contratos 

financeiros firmados com o requerido, findos ou não, bem como as contas 

gráficas dos empréstimos efetuados de todo o período contratado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 e acostou documentos para 

amparar sua pretensão. A liminar foi deferida conforme Id: 8337472 

ocasião em que foi determinada a citação do requerido, o qual foi 

devidamente citado, e compareceu nos autos por meio da petição de Id: 

11291395, onde arguiu a desnecessidade da propositura da presente 

demanda e informou que não pretendia contestar a ação, e de Id: 

11294183 onde pugnou pela juntada da procuração e prazo para juntada 

daqueles em 01/2018, porém até esta data não o fez. É o relatório. Decido. 

Tem aplicação, neste caso, o disposto no artigo 344, do CPC, e o alegado 

pela autora encontra-se comprovado, cuja revelia do réu possibilita o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I e II do 

CPC. Trata-se de medida cautelar de exibição de documentos, na qual 

pretende a autora a exibição de todos os contratos financeiros firmados 

com o requerido, findos ou não, bem como as contas gráficas dos 

empréstimos efetuados de todo o período contratado, todos comuns entre 

as partes. Impende ressaltar que devem prevalecer os princípios da 

boa-fé objetiva, da ampla informação e da transparência na relação entre 

consumidores e instituições de caráter financeiro, permitindo ao 

consumidor/autor ter acesso aos contratos bancários e respectivos 

demonstrativos financeiros, na forma pleiteada na exordial, consoante se 

infere do inciso III do artigo 399, do CPC. De conseguinte, é procedente o 

pedido exibitório formulado na peça vestibular, devendo a parte 
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interessada executar a decisão de forma a torná-la eficaz. Nos casos 

dessa natureza, leciona Ernane Fidélis dos Santos: “A sentença que julga 

procedente a exibição é condenatória, mas com força de executiva lato 

sensu, permitindo a execução in natura, que consiste na busca e 

apreensão imediata As regras subsidiárias do processo de conhecimento 

são apenas procedimentais e não as processuais. Em consequência, não 

é de se aplicar a presunção de verdade dos fatos, quando a parte deixa 

de exibir a coisa ou documento (art. 359), mesmo porque a finalidade da 

exibição é a ciência do interessado e não a constituição de prova”. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados por MARIZETE DA COSTA RODRIGUES em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, condenando o réu à exibição 

de toda documentação requerida na inicial, sob pena de expedição de 

mandado de Busca e Apreensão. Condeno-o, ainda, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 900,00. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013766-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

VINICIUS SOUZA CARIAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013766-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: VINICIUS SOUZA 

CARIAGAS As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no 

Dec.-Lei 911/69, ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A em face de VINICIUS SOUZA CARIAGAS, ambos 

qualificados nos autos em referência, visando à apreensão da motocicleta 

HONDA XRE 300, placa QBE-2811, conforme descrito na petição inicial, 

diante de a constituição em mora do réu quanto ao contrato de 

financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação do réu, em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.594,54 e acostou os 

documentos para amparar o disposto na exordial. A liminar foi deferida na 

decisão de Id: 13609962, e o bem foi apreendido conforme auto de busca 

e apreensão de Id: 14661871 com citação do requerido na oportunidade, 

em que pese tenha se negado a exarar ciência. O requerido compareceu 

aos autos pleiteando pela restituição da moto, mediante a purgação da 

mora, conforme comprovante de Id: 14696217. Desta feita, a moto foi 

devidamente restituída ao requerido, conforme auto de restituição de Id: 

14781268. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, incisos I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no 

Decreto-Lei 911/69, na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito 

na inicial, ante a mora do réu e o gravame de alienação fiduciária disposto 

em contrato de financiamento. O bem descrito na inicial foi apreendido em 

07 de agosto de 2018 (Id: 14661871), e o requerido devidamente citado, 

manifestou-se nos autos por meio da petição de Id: 14696139, ocasião em 

que pleiteou pela restituição do bem mediante a purgação da mora, 

comprovando por meio do documento de Id: 14696217. Diante de a 

purgação da mora pelo requerido, verifica-se que houve seu 

reconhecimento quanto à procedência do pedido, devendo o feito ser 

extinto. Isso porque, ao consignar nos autos a integralidade do débito 

pendente, no valor anunciado pelo autor na peça vestibular, admitiu como 

verdadeira a existência do débito vencido e não pago à instituição 

financeira, reconhecendo a procedência do pedido formulado. Como 

consequência, a solução é extinção do processo com resolução de 

mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC. Nesse sentido, a 

jurisprudência pátria: “PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM 

GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

– DECRETO-LEI 911/69 – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – 

RECONHECIMNTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...). Em conformidade com o disposto 

no § 2º, do artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela lei 

10.931/04, o PAGAMENTO da integralidade da dívida poderá ser efetuado 

pelo devedor no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal 

PAGAMENTO equivale ao reconhecimento de procedência do pedido, nos 

exatos termos do artigo 269, II, do CPC”. (TJMG AP 

1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza). 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECONHECIMENTO 

PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - RECURSO PROVIDO. - Na ação de 

busca e apreensão, a purga da mora equivale ao reconhecimento do 

pedido inicial e gera a extinção do processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, impondo-se correção 

do dispositivo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA 

MORA - PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das 

prestações vencidas ocorre a purga da mora, levando á extinção do 

processo, com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento do 

pedido". (Apelação Cível 1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2014, publicação da súmula em 31/01/2014) Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão com o 

reconhecimento do réu quanto à procedência do pedido, declarando 

quitado o contrato, competindo ao autor à desoneração do bem e retirada 

das anotações restritivas de crédito. Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado, suspendendo-se por cinco anos 

ante o deferimento da justiça gratuita. Por derradeiro, intimo a instituição 

financeira para, no prazo de 15 dias indicar seus dados bancários para 

expedição do necessário alvará judicial, considerando a manifesta 

concordância da parte adversa na petição de Id: 15336889. Transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquivem-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 1013766-70.2018).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017905-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CABRAL (REQUERENTE)

DANIELLE DA COSTA CACERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017905-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS CABRAL REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação. Destaco que, nos termos 

do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 

932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de Id: 

15527907, portanto, antes da citação, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Com efeito, procedo ao cancelamento da solenidade designada para o dia 
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17/10/2018 às 14h00. Outrossim, deixo de oficiar à Quarta Câmara de 

Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca 

da extinção do processo nesta oportunidade RAI nº 

1010255-90.2018.8.11.0000 interposto pelo requerente, tendo em vista o 

pedido de desistência firmado naquele, conforme andamento processual 

verificado nesta data. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RENATO STRELOV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

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: 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)

 

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: 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)

 

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: 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)

 

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: 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)

 

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 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023059-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027628-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZAIDE SOARES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Desentranhe-se o mandado aditando no endereço declinado 

pelo autor.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013092-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WRYGUELLER NIKERSON DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Intime-se o autor para no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO, 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face da não localização do bem.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007607-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Intime-se o autor para no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO, 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face da não localização do bem.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027917-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Intime-se o autor para no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO, 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face da não localização do bem.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Intime-se o autor para no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO, 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face da não localização do bem.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023095-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEIR VELOSO (EXECUTADO)

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO BURGEL TORTELLI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034379-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Pela decisão anterior prolatada inviável declinar a competência 

como posto pela parte requerida. Cumpra-se liminar. Cumpra-se. Cuiabá, 

03.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSANA CONTE (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, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos 

já analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018887-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA (EXECUTADO)

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.A dilação já foi concedida nos autos. Não havendo 

manifestação no prazo legal, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

citar e intimar o requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo da impossibilidade de análise 

de pedidos já analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034849-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE SOUZA AIZA (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, 05.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))
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CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line, já foi realizada nos autos sem 

sucesso e não há alteração do quadro. Assim, intime-se o autor para 

indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo é de conhecimento não cabendo bloqueio de 

valores. Intime-se o autor para no prazo legal, sem prorrogação, 

providenciar a citação da parte requerida por uma das formas de Lei. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036709-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

METODIO SENDESKI (EMBARGANTE)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Designo início da perícia para o dia 23.10.18 às 14 horas. 

Proceda-se intimações necessárias, inclusive da perita nomeada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012615-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISE MARIA EPIFANIA SANTIAGO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027311-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISNARA ARAUJO FERREIRA (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 do requerido no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção, COM 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, 05.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022134-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE (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, 05.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012952-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para proceder a citação da parte executada 

no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on line de valores. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

citar e intimar o requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo da impossibilidade de análise 

de pedidos já analisados nos autos,vedando pedidos repetidos.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

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:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado e após, conclusos para proceder penhora on line. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram efetivadas nos autos. 
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Assim, intime-se o autor 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, 05.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, visto que a diligência efetuada conforme id. 15722730 se 

refere ao centro e não bairro citado na petição de id. 15047559, no prazo 

de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Intime-se o autor como determinado nos autos, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020952-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (RÉU)

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA (ADVOGADO(A))

DORALICE CORREA ANDRADE ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. REPITA-SE: As pesquisas de endereço já foram realizadas 

nos autos. Intime-se o autor para providenciar a citação da requerida 

faltante, no prazo legal e por uma das formas de Lei. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.10.18

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1032541-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUCIA DE CAMPOS PENHA CORREA (EMBARGANTE)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

ARNALDO DA PENHA CORREA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos pois somente veio aos 

autos comprovação de rendimentos da segunda autora. Assim, decorrido 

o prazo legal, não havendo cumprimento da determinação anterior, 

prevalecerá a certidão posta nos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.10.18

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027687-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

ERIKA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Deverá a parte requerida apresentar os documentos e/ou cópias legíveis 

(ID 1519008), no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023960-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDETTE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016250-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO LEMOS (EXECUTADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida nos 

autos e da prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028308-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN WAGNER RODRIGUES (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de 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: 1030326-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de 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: 1030316-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMES PEREIRA MOURA (EXECUTADO)
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Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (RÉU)

SEMENTES MONIK EIRELI (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. (Comarca contígua)

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:

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, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023014-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

 

Devera a parte autora tomar conhecimento do oficio de de 

id:0000781-96.2018.827.2739, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora manifestar acerca da 

Carta Precatória devolvida e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO ANACLETO (RÉU)

JOSE LUIZ FUGIWARA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963584 Nr: 6314-31.2015.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para apresentar, 

no prazo legal, guia de recolhimento de diligência para o endereço 

fornecido, ou seja, Bairro Jardim Palmeiras da cidade de Cuiabá/MT, vez 

que o apresentado foi para o Bairro Centro de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 752873 Nr: 4750-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PASTORA LTDA ME, 

ELIEZER DA SILVA GAMA, ROSANGELA ILZA DO PRADO GRAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora indicar o endereço de 

localização dos veículos a serem penhorados, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

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

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940218 Nr: 54696-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

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

OAB:13281/O

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado aos autos, no prazo Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716943 Nr: 10858-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1021659 Nr: 32758-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ, MAICON MORAES DA COSTA, WILKER 

MORAES DA COSTA, M.M. DA COSTA INTALAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE 

RONDON DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO 

- OAB:15111/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 NOTA AO AUTOR: Fica o credor intimado para apresentar demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053128 Nr: 47962-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO GROSSO- 

SICREDI OURO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora se manifestar sobre 

certidão de fls. 304, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1156669 Nr: 34556-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a existência de título executivo extrajudicial e mora da parte 

requerida, Converto a presente em Ação de Execução Forçada, 

proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se 

houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, 

serão reduzidos à metade.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464482 Nr: 32382-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYRONE LEIGH ALMEIDA BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138458 Nr: 26778-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENICE MARIA DA SILVA PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014069 Nr: 29325-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID BLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA -EPP, RONDON SAID NETO, NEIDE 

ALVES DE ARRUDA YUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A pesquisa pretendida já foi realizada nos autos.

Assim, intime-se o autor para providenciar a citação da parte requerida, no 

prazo legal, sem prorrogação. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1015627 Nr: 29996-15.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 310552 Nr: 17821-67.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE DA SILVA, YVES DA SILVA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

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

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.529/538 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017979-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

cUIABÁ, 05.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015415-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032821-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032770-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GUIA GOMES MONTENEGRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 
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(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022772-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

LENILDO DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

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.: 825869 Nr: 31834-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 95/96) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados a fl. 83 em 

favor do exequente, conforme solicitado a fls. 95/96.

Dê-se baixa na restrição de fls.48/49.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT),25 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815048 Nr: 21500-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ITAPEVA VI 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS em face de PAMELLA APARECIDA PADILHA DE 

SOUZA, em que as partes informam composição amigável consoante 

termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 301/306 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT),25 de Setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775935 Nr: 29215-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),20 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 990018 Nr: 18509-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY ENEIDE CABRAL BANDEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A, 

BANCO ITAÚ VIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação declaratória proposta por MARY ENEIDE CABRAL 

BANDEIRA DE MELO em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A, 

em que as partes informam composição amigável consoante termo de 

acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 241/242 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT),20 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863267 Nr: 4235-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MEDEIROS BARBOSA, ILANI REGINA 

OLIVEIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

- OAB:22629/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de ADRIANO MEDEIROS BARBOSA, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 203/204 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT),20 de Setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751132 Nr: 2879-54.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DO NASCIMENTO LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Considerando a manifesta falta de interesse do banco na fase de 

cumprimento de sentença (fls.164/v e 170), ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 03 de Outubro de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 394385 Nr: 29664-58.2009.811.0041

 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): MULTIPAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PAPEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-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 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),17 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15280 Nr: 1531-89.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA, LARAH BEATRÍSSIA 

QUEIROZ OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ 

DE SOUZA - OAB:7979, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341

 certifico que a parte devedora não apresentou impugnação a penhora 

efetivada. Manifeste a parte credora em cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 963679 Nr: 6369-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEZENILDO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, em face de DEZENILDO PAES DA 

SILVA, em que as partes informam composição amigável consoante termo 

de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes ( Fls. 160 ) 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 165210 Nr: 15169-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATAIBARU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 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),18 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732369 Nr: 28545-91.2011.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. DA COSTA ALMEIDA, SUELY AIRES DA 

COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:139*272-E, DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:19.125

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

valor do débito remanescente, para apreciação do pedido de fl. 193.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1049590 Nr: 46210-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CALHÃO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONNY ALMEIDA PASSARELLI - 

OAB:16003/E, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se os devedores a indicarem bens a penhora em quinze (15) dias, 

sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1103501 Nr: 11936-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR - OAB:21087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por ITAU UNIBANCO 

S.A em face de OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 65/67 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

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.: 760044 Nr: 12380-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY MARCONDES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIDANO DA 

CUNHA JUNIOR - OAB:13.695

 SENTENÇA

Vistos.
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Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO em face de JERRY 

MARCONDES DE AMORIM, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 77/79 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

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.: 982949 Nr: 15343-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 DESPACHO

 Vistos.

Diante do pedido do Exequente, defiro dilação do prazo de dez (10) dias 

para o Credor dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 781571 Nr: 35176-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAUSANOBRE COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA -ME, HELENA MARIA MACHADO, RITA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 935782 Nr: 52459-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 107, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

 Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1130784 Nr: 23315-92.2016.811.0041

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA, MARLI ISABEL 

TIECHER, RAMSÉS VICTOR CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRYEN Bruna Lintzmaier - 

OAB:17477-O, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - 

OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS 

CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:OAB/MT 3.770, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DAS COSTA JUNIOR - OAB:7.187

 Vistos.

Autos devolvidos para este juízo após declínio de competência proferido 

em 18 de setembro de 2017 (fls. 406/407verso) pelo d. juízo da Primeira 

Vara Cível desta Capital – Especializada em Recuperação Judicial e 

Falência, para análise dos embargos de declaração interpostos em face a 

decisão de declínio de competência.

1. Certifique se os embargos de declaração interposto é tempestivo e, 

caso, positivo, ante o caráter infringente do referido INTIMEM-SE os 

requeridos para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

§ 2º do art. 1.023 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 805981 Nr: 12452-82.2013.811.0041

 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: SUELLEN DE PADUA

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

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

OAB:8.920-B/MT

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

- OAB:10661/O

 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. 114verso/116, 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, 
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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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1073417 Nr: 56837-47.2015.811.0041

 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: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, JAQUELINE BAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos.

Ante a notícia de possível acordo entre as partes acerca do objeto em 

questão, nos termos do caput e inciso V do art. 139 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 16/10/2018 às 15h00.

 1. INTIMEM-SE as partes para o ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1112718 Nr: 15820-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TAVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a última atualização do cálculo se deu em março de 

2017, portanto, há muito defasado, INTIME-SE o exequente para no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, juntar o demonstrativo do débito atualizado.

Atendida a providência, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 931932 Nr: 50361-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

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

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO, SEM QUE O EXECUTADO 

EFETUASSE O PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO A FL. 132. 

CERTIFICO AINDA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃ DA PARTE AUTORA 

PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798126 Nr: 4514-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos (...) 1. Ante o depósito de garantia realizado pelo executado, 

conforme comprovante colacionado à fl. 52 dos autos em apenso 

determino que seja realizado a vinculação do numerário aos presentes 

autos. 2. Com relação ao cumprimento de sentença dos honorários 

sucumbenciais e multa processual, INTIME-SE o exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado, 

acrescido de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 

decorrentes da presente execução, sob pena de ser expedido alvará 

sobre os valores apresentados nos demonstrativos colacionados antes 

da intimação do executado às fls. 132 e 139. 3. Decorrido o prazo sem 

manifestação do exequente, EXPEÇA-SE ALVARÁ nos valores 

apresentados nos demonstrativos de fls. 132 e 139, na conta informada à 

fl. 144. 4. INTIME-SE o executado para que efetue o pagamento do débito 

informado pelo exequente às fls. 158/257, 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). 5. 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 pelo Executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448772 Nr: 22111-23.2010.811.0041

 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): LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL 

LTDA, RODRIGO BRESSANTE SPINELLI, VIVIANE BRESSANE SPINELLI, 

VANESSA ULRICH SPINELLI, MARINA BRESSANI SPINELLI MAIA DE 

ANDRADE, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE, BEATRIZ 

HELENA BRESSAME SPINELLI, UBIRATAN FRANCISCO VILELA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA PALMIERI 

FERRREIRA - OAB:8064, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:8064/MT

 Vistos.

Não verifico do cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo às fls. 

287/287verso, o acréscimo no débito, da multa e de honorários em 10%, 

indicados no § 1º do art. 523 do CPC, como sanção ao não cumprimento 

voluntário da obrigação pelos devedores.

Assim, determino o retorno dos autos à contadoria para o devido 

esclarecimento.

Após, conclusos para análise do pedido de fl. 289.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401043 Nr: 33506-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE CAMPOS SILVA

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

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a última atualização do cálculo se deu em junho de 

2011, portanto, muito defasado, INTIME-SE o exequente para no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, juntar o demonstrativo do débito atualizado.

Atendida a providência, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 733406 Nr: 29651-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/O

 DECISÃO

Vistos.
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Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69 ,determino a inclusão da 

Restrição de Circulação, via RENAJUD, sobre o bem indicado a fl. 276 v, 

cujo extrato segue em anexo, sobre este, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24546 Nr: 9784-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B. LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLDO KIRCHESCH JÚNIOR, WILSON LUIZ 

UBIALLI, ONDINA APARECIDA C. UBIALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449/O, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 Vistos.

1. Ante a decisão de fls. 281/281verso PROCEDA a exclusão do polo 

passivo da executada Sra Ondina Aparecida Cavalheiro, certificando-se 

sobre o cumprimento da liberação em favor da referida de montante 

constrito através de BACENJUD, ressaltando para a necessidade de 

retificação da capa dos autos e no sistema Apolo.

2. INTIME-SE o exequente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

juntar o demonstrativo do débito atualizado, posto que o último 

apresentado data de junho de 2017 (fl. 258/262), portanto, já defasado.

3. Atendida a providência, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 961684 Nr: 5523-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DIEGO SENDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 136, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que sejam realizadas 

junto aos sistemas da empresa fornecedora de energia elétrica e a 

empresa responsável pelo serviços de água, indefiro o pleito, pois a 

diligência pode ser realizada pela própria parte, mediante o custeio das 

despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1041655 Nr: 42387-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LOPES DA LUZ

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Analisando o feito constata-se que a Devedora ainda não foi citado. 

Portanto, considerando que não foram esgotados todos os meios de 

tentativa de citação da executada e que o arresto online é uma medida 

excepcional, indefiro o pedido de fls. 177/178.

 Ressalto ainda que existem outros meios de pesquisas por endereços, 

deste modo, determino que se realizem consultas nos sistema Infojud e 

Renajud, a fim de obter informações sobre possíveis novos endereços da 

Devedora.

 Seguem anexos os extratos das consultas realizadas com informações 

cadastrais da Executada. Obtendo endereço diferente daquele dos autos, 

renove-se a tentativa de citação, caso contrário intime-se o credor para, 

em quinze (15) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1073053 Nr: 56693-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY ARNO FINGER

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

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 Vistos.

Mantenho o indeferimento do pedido de arresto, conforme decisão de fls. 

42/43, posto que o exequente não comprovou nos autos ter realizado 

diligências para localização do endereço da executada para a realização 

da citação.

Conforme se verifica dos autos, após o indeferimento do pedido de 

arresto em fevereiro de 2017, pelos motivos acima expostos, o exequente 

pleiteou pela suspensão processo (fl. 44), o que foi deferido (45) e, 

decorrido o prazo de suspensão, sem comprovar as providências 

adotadas para localização da executada reiterou o pedido de arresto.

Assim, INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias proceder 

com as diligências necessárias para localização do endereço da 

executada, sob pena de extinção e arquivamento definitivo do processo.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique e INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, através do representante no mesmo sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1119327 Nr: 18433-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI FARMA CENTRO OESTE GESTÃO E 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, LARA CRISTINA FERNANDES 

FERREIRA, DIRCEU LUIZ PEDROSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA COMPROVAR A PUBLICAÇÃO DO EDITAL, NO PRAZO DE 

5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1119881 Nr: 18728-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

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

DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - EPP, ROZANE FATIMA MONTANA 

DA SILVA

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

OAB:OAB/MS 7161

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

MORAES - OAB:14485/MT
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 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Ademais, EXPEÇA-SE ALVARÁ, em favor do Exequente, para 

levantamento dos valores bloqueados a fl. 82, para a conta bancária 

indicada nos autos – fl. 103.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1088870 Nr: 5631-57.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STPHANY ROSA VILELA PINTO, STPHANY 

ROSA VILELA PINTO, JOÃO DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Cuida-se de execução extrajudicial interposta em face de STPHANY 

ROSA VILELA PINTO, pessoa jurídica, STPHANY ROSA VILELA PINTO e 

avalista JOÃO DE SOUZA PINTO.

Ciente da presente execução, nos termos da decisão de fl. 31, apenas a 

executada Stphany Rosa Vilela Pinto, conforme certidão de fl. 49.

Com relação ao executado Joao de Souza Pinto não foi realizado nova 

diligência de localização, após a primeira tentativa frustrada (fl. 49), em 

que pese informação de endereço do referido.

Assim, considerando que a exequente intimada sobre a proposta de 

parcelamento do débito apresentada pela exequente à fl. 62/64, não se 

manifestou (fl. 66), DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome das devedoras executadas STPHANY 

ROSA VILELA PINTO, pessoa jurídica e STPHANY ROSA VILELA PINTO, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua 

indisponibilidade, havendo ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para 

garantia da satisfação do débito indicado pelo exequente às fls. 72/73.

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executados INTIMADOS da referida penhora, bem como para, 

querendo, oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 4. CITE-SE o executado/avalista João de Souza Pinto, nos termos da 

decisão de fl. 31, no endereço informado pela exequente à fl. 51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1139808 Nr: 27310-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W PEREIRA CONTABILIDADE, WAGNER 

PEREIRA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A indisponibilidade de ativos financeiros prevista no art. 854 do CPC, antes 

da ciência prévia do devedor é medida excepcional possível, que deve ser 

analisada em conjunto com a situação fática e probatória dos autos.

A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 

BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU 

CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se 

no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia 

tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com 

ele concomitante.

2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de 

bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, 

assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a 

demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame 

de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto 

impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora.

4. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, REsp 

2018/0015220-5, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, Julgado 

em 03/04/2018, publicado no DJE 09/04/2018).

 Conforme se verifica dos autos o exequente não comprovou ter realizado 

diligências ordinárias para localização do endereço do executado a 

justificar o deferimento de busca de arresto em dinheiro em contas do 

devedor, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fls. 70/71.

 INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias proceder com as 

diligências necessárias para localização do endereço da executada, sob 

pena de extinção e arquivamento definitivo do processo.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique e INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, através do representante no mesmo sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 735096 Nr: 31439-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFFE SOBRINHO & ARRUDA LTDA ME, 

JUCIANE SAFFE SOBRINHO

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 136, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que sejam realizadas 

junto aos sistemas da empresa fornecedora de energia elétrica e a 

empresa responsável pelo serviços de água, indefiro o pleito, pois a 

diligência pode ser realizada pela própria parte, mediante o custeio das 

despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713822 Nr: 8626-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID E SILVA LTDA-ME, MARCELO 

ALEXANDER CARVALHO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu a dilação de prazo requerida pela parte 

autora/credora. Nesta oportunidade 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.: 749890 Nr: 1566-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) Com relação ao pedido de buscas de informações de 

possíveis bens, via RENAJUD, DEFIRO-O, pelo que segue o demonstrativo 

de consulta a presente decisão, sobre o qual o exequente deverá se 

manifestar em 05 (cinco) dias. 3 – Da penhora em dinheiro via BACENJUD. 

Considerando que o último demonstrativo de débito atualizado colacionado 

nos autos, data de março de 2017 (fls. 69/69verso), portanto, há muito 

defasado, INTIME-SE o exequente para no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, juntar o demonstrativo do débito atualizado. Após, conclusos para 

as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361030 Nr: 30931-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISSON DE ARUDA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o último demonstrativo de débito apresentado nos 

autos, data de maio de 2016 (fls. 115/116), portanto, há muito defasado, 

INTIME-SE o exequente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar 

o demonstrativo do débito atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811196 Nr: 17687-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH ALEXANDRA DIAS ME, ELIZABETH 

ALEXANDRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 875024 Nr: 13418-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA - ME, 

JOBSON ALEXSANDRE NOGUEIRA BEZERRA, PASCHOAL IRIA 

NOGUEIRA, LUIZA THEREZA DUTRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos às fls. 133, razão pela qual determino a prévia requisição 

de informações acerca do endereço dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 851018 Nr: 54015-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA XAVIER DE OLIVEIRA - ME, 

SILVANA XAVIER DE OLIVEIRA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, REQURENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348648 Nr: 18767-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA, 

LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELLI VILELA 

- OAB:266.554/SP

 Vistos.

1. Ante a certidão de fl. 343, proceda-se a baixa no sistema Apolo.

2. Não tendo o exequente concordado com a substituição da penhora, 

ENCAMINHEM-SE os documentos necessários para alienação judicial do 

imóvel penhorado neste feito à Central de Praça e Leilão, para as 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 22810 Nr: 1299-82.1995.811.0041

 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): Eletro Cuiabá Ltda., Samir Yassini, Ali Nadim 

Yassini, Semy Yassini

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT
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 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

juntar o demonstrativo do débito atualizado, posto que o último 

apresentado data de outubro de 2014 (fl. 167/170), portanto, já defasado.

Atendida a providência, conclusos.

2. Defiro o pedido de nova consulta para obter informações sobre possível 

BENS PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, 

seguem os demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as 

quais deve o credor se manifestar em cinco (5) dias.

3. Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação a declaração 

e rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

4. Nos termos do § 2º do art. 517 do CPC, INDEFIRO o pedido de SERAJUD, 

posto que referida incumbência é do exequente/interessado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 911025 Nr: 37488-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DE PAULA CORREA EIRELLI ME, INES 

AMELIA PACHECO DE LARA PINTO, JUREMA DE LARA PINTO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 78, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que sejam realizadas 

consultas junto ao sistema SIEL, indefiro o pleito, pois a diligência pode ser 

realizada pela própria parte, junto ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, 

mediante o custeio das despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26118 Nr: 5600-62.2001.811.0041

 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): PAULO ROBERTO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT, TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - OAB:2842-A/MT

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido a fl. 322, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014501-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER (AUTOR(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014501-74.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo o acordo 

firmado entre as partes junto ao ID 9064396, com a confirmação de 

cumprimento integral deste junto aos ID’s 10549981, 14499745 e 

14499823, para que surtam os devidos e legais efeitos, diante do 

pagamento integral do débito, com a quitação do contrato. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Honorários conforme pactuado, e custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela requerente, no entanto, o pagamento ficará 

suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos 

em decisão de ID 1936261, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Diante dos extratos fornecidos pelo SisconDJ, constato que não houve 

cumprimento integral do determinado anteriormente junto ao ID 14061200, 

item II. Assim, com urgência, oficie-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação 

total do numerário depositado neste feito e a reunião dos depósitos 

existentes neste processo em uma só conta, no prazo de 02 (dois) dias, 

conforme já determinado no item II da decisão de ID 14061200. Após, 

expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em favor do patrono da requerente, na forma indicada junto 

ao ID 10549981. Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P.R.I.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023638-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A MARTINS - ME (EXECUTADO)

LUCIANE MARTINS LIMA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017971-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO PINTO ORTEGA (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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017355-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MOREIRA RIBEIRO DE MELLO (EXECUTADO)

T M RIBEIRO DE MELLO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038501-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. J. V. CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016031-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA M B DA SILVA - ME (EXECUTADO)

VANESSA MORAES BENTO DA SILVA DE SA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033435-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (RÉU)

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO (RÉU)

J B DE AQUINO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033435-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: J B 

DE AQUINO EIRELI - ME, JOADIR BENEDITO DE AQUINO, GONCALINA 

CONCEICAO MENDES DE AQUINO Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033448-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEZIA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033448-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: QUEZIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033936-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MARCOS FERREIRA 19348674897 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 3 9 3 6 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALEXANDRE 

MARCOS FERREIRA 19348674897 Despacho Vistos etc. I – Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. II – Compulsando os autos verifico que o Banco 

requerente não comprovou na exordial a mora da requerida. Sabe-se que 

a notificação (via postal, com aviso de recebimento entregue ou 

instrumento de protesto) é requisito indispensável para a concessão da 

liminar na ação de busca e apreensão. III – Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a 

irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019992-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANNA KELLY DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016105-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTU- LINE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES (RÉU)

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ao contido na petição de ID14800481 impulsiono os 

autos para intimar a parte autora o prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

quanto a referida petição sob pena de concordância tácita, bem como 

quanto ao contido na certidão do Sr. Oficial a fim de providenciar a citação 

da parte: Eliamar Abadia Alves da Silva Tavares.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021829-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013069-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1033500-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO (ADVOGADO(A))

CARMINDO DA COSTA FILHO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033500-07.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Proceda a Secretaria 

ao apensamento destes autos aos autos da Ação de Execução de n. 

1038077-62.2017.8.11.0041. Posteriormente, renove-se a conclusão. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006937-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003431-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA MINIGUINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003431-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: TELMA MINIGUINI 

Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, para que surta seus 

devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

instrumentalizado junto ao ID 14836475. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes e honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 03 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034009-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 4 0 0 9 - 3 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDSON ALVES 

GUIMARAES Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034030-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA COSTA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034030-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAIR DA COSTA FONSECA Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034039-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034039-70.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080743 Nr: 1909-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 54, defiro o pedido de fl. 63.

Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 965721 Nr: 7276-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA VEICULOS LTDA, EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR, ORLANDO DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 115/117, tendo em vista que o exequente não 

esgotou os meios possíveis de busca para localizar o executado.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1091177 Nr: 6665-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE RODRIGUES VILELA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 47, defiro o pedido de fl. 56/57.

Cite-se a executada por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776218 Nr: 29514-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA - ME, PAULO 

MARIOTO, RITA BARBOSA DOS SANTOS MARIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 47, defiro o pedido de fl. 49.

Cite-se a executada por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991298 Nr: 19136-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MÁRIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CANDIDO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 60, defiro o pedido de fl. 65.

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 873013 Nr: 11818-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B RADIADORES LTDA - ME, BENEDITO 

NUNES DA SILVA, TAIANE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 81, tendo em vista que o exequente não esgotou os 

meios possíveis de busca para localizar o executado.
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Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1003021 Nr: 24728-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. S. MANUTENÇÃO PREDITIVA LTDA - ME, 

JOSE MARIO DA SILVA, MARILHA DAS DORES NOVAES 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:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 81, tendo em vista que o exequente não esgotou os 

meios possíveis de busca para localizar os executados.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053950 Nr: 48324-90.2015.811.0041

 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): JEFFERSON OKARRA LEOPOLDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 88, tendo em vista que o requerente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847701 Nr: 51176-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE O. LARA ME, ELENIR DE OLIVEIRA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 53/54, tendo em vista que o exequente não esgotou 

os meios possíveis de busca para localizar os executados.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840346 Nr: 44748-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as tentativas de citação pelo correio, conforme as 

correspondências devolvidas de fls. 107/115, defiro o pedido de fl. 116.

Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393815 Nr: 29281-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ALVES NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Finasa S/A 

em face de Aguinaldo Alves Novais.

Às fls. 55 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 58.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744696 Nr: 41767-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VIEIRA DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida por meio de seu advogado para manifestar no 

prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art.477§ 1º do CPC quanto aos 

cálculos de fls 186 cujo conteúdo encontra-se devidamente lançado no 

sistema, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112920 Nr: 15899-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HENRIQUE MOTA TODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 62, tendo em vista que o exequente não esgotou os 

meios possíveis de busca para localizar o executado.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1010939 Nr: 27971-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 85/87, tendo em vista que o requerente não 

esgotou os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1013001 Nr: 28831-30.2015.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 55, defiro o pedido de fl. 57.

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465390 Nr: 32950-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ADÃO JACKSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JACIARA ANDRÉA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 81, defiro o pedido de fl. 109.

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747550 Nr: 44803-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERREIRA CRISTÃO, FERNANDO 

FERREIRA CRISTÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Companhia de Arredamento Mercantil RCI Brasil em face de Fernando 

Ferreira Cristão-ME e Fernando Ferreira Cristão.

Às fls. 99 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 103.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 951702 Nr: 756-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS

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

OAB:4729-A/MT, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828270 Nr: 34125-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

OPTICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/SP 205.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que na petição 

de fls. 46 o exequente fez apenas a menção da comprovação da 

publicação acostada na petição, porém verifico que a mesma inexiste. 

Sendo assim, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para encartar nos autos O 
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COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL constando as data de 

publicação conforme determinação legal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de DESCONSIDERAR a realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1308694 Nr: 10538-07.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME, HELTON SINGALIA LOPES, JOSE DOS REIS LOPES, MARINEZ 

SINGALIA LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.240, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico que, a Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 36/45 

apresentados nos presentes autos, foi protocolado tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte embargante para se manifestar 

sobre a impugnação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845804 Nr: 49441-87.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:

 Certifico que a Contestação de fls. 44/67, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744235 Nr: 41262-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LEITE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

30/05/2018) requer de dilação de prazo (15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026740 Nr: 35196-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DE CARVALHO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos de fls. 51; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia 

de pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 990047 Nr: 18529-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIUZA CANUTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA PINHEIRO FERREIRA - 

OAB:16630, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos de fls. 70; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia 

de pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748089 Nr: 45378-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos de fls.66; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia 

de pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 409536 Nr: 903-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY SOUZA FARIA - 

OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10246, 

sem a manifestação da parte exequente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, pessoalmente (via 

postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 418274 Nr: 5175-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA - ME, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78173 Nr: 6837-05.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAR a requerida para informar os 

dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP, NO PRAZO DE CINCO DIAS, sob pena de 

arquivamento do processo, no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 398623 Nr: 32317-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO AYC CAMPELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122.626/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

13/09/2018) requer de dilação de prazo ( 15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena deconcordância tácita com os cálculos de fls.444/458 cujo 

conteúdo encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809977 Nr: 16472-19.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 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 legal quanto aos valores 

depositados de fl. 166, sob pena de concordância tácita.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033927-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA EMILIANA ROSA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033927-04.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização 

por danos materiais e morais proposta por Terezinha Emiliana Rosa 

Guimarães em face de Banco do Brasil S/A e Banco Santander S/A, 

APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Neste sentido temos os julgados de conflitos negativos de competência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

A simples colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não 

estabelece, por si só, a competência da Vara Especializada em Direito 

Bancário. 2. Há necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação 

de contrato, que a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. 

Incidência do art. 1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 189 de 429



NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 05 

de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032824-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032824-93.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA 

Despacho Vistos etc. I – Intime-se a parte requerida para cumprir a 

decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, proferido no Agravo de 

Instrumento nº 1011223-23.2018.8.11.0000 PJE, que deferiu parcialmente 

a liminar de antecipação de tutela recursal, para determinar que a 

requerida, para a manutenção do bem, objeto da lide, efetue, caso ainda 

não tenha o feito, o pagamento de todas as parcelas vencidas durante o 

trâmite do feito, juntando aos autos os referidos comprovantes, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se o necessário. II – Aguarde-se o 

julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de nº 

1011223-23.2018.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024682-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI (ADVOGADO(A))

JOSE MARTINS PEGO (AUTOR(A))

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS CARDOSO OAB - 369.300.831-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024682-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE MARTINS PEGO 

REPRESENTANTE: PEDRO MARTINS CARDOSO RÉU: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. Em cumprimento à decisão do 

Egrégio Tribunal de Justiça, proferida no Conflito de Competência nº 

1010999-85.2018.8.11.0000, determino a remessa destes autos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição destes ao 

Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, com urgência. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012107-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZELENE BARBOSA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012107-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: NEUZELENE BARBOSA DOS REIS Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

movida por Banco Gmac S/A em face de Neuzelene Barbosa dos Reis do 

bem descrito na inicial. Por conseguinte, o Banco autor requereu a 

execução do contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 

778, 783, e 784, inc. V, do CPC junto aos ID’s 13535304 e 13535309. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que estabelece 

normas de processo sobre a alienação fiduciária, autoriza textualmente, 

no caso do bem alienado fiduciariamente não for encontrado, a escolha do 

credor fiduciário a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 5º. Se o credor preferir 

recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão 

penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 

para assegurar a execução.” Desse modo, uma vez que há previsão legal 

para a conversão e prosseguimento do feito em ação executiva, e 

observando os princípios da economia e celeridade processual. Nesse 

sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: 

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” Além disso, o 

contrato (ID 13058610) está assinado pelo devedor preenchendo os 

requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de 

planilha do débito. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Proceda a Secretaria às retificações 

devidas, no tipo da ação. II – Cite-se o executado para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do Código de Processo Civil. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. Na hipótese 

de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento 

ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. Fixo 

desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme 

artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 
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mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009336-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO (EXECUTADO)

E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009336-12.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME, EDUARDO 

BITTENCOURT DE CAMARGO, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO 

FILHO 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 13796787 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 maio/2018 - R$ 422.731,91 

(quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e um reais e noventa e 

um centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: E. B. de Camargo Serviços ME – 

CNPJ nº 15.332.276/0001-44, Eduardo Bittencourt de Camargo – CPF nº 

013.121.738-07 e Eduardo Bittencourt de Camargo Filho – CPF nº 

007.070.391-42, 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, 05 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001431-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001431-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Conforme documentos carreados aos autos, o 

exequente não localizou valores para penhora em dinheiro na conta da 

executada, defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita 

Federal para localização de bens da executada: - Esther Drosghic 

Mendoza Soares – CPF nº 481.921-711-91. II – Defiro também o pedido de 

consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização e possível 

inclusão de restrição junto a veículos em nome do executado. III – Após, 

intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados das 

consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem 

como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023063-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023063-38.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de processo sentenciado com 

trânsito em julgado, ID 14722913. II – Devidamente intimado para o 

pagamento do débito, o Banco executado não pagou a dívida e nem 

ofereceu bens a penhora. Assim, fixo a multa de 10% (dez por cento) 

constante o art. 523, parágrafo 1°, do Novo Código de Processo Civil. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução. Defiro o pedido de penhora on-line constante no ID 

15551151 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 setembro/2018 - R$ 65.550,81 (sessenta 

e cinco mil, quinhentos e cinquentra reais e oitenta e um centavos) já 

inclusos os honorários advocatícios de cumprimento de sentença (art. 85, 

§1º) de 10% (dez por cento), a multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios do cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), estes 

dois consoante artigo 523, §1º, do CPC, pelo não pagamento voluntário, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao executado: Banco RCI Brasil S/A, CNPJ n°. 62.307.848/0001-15, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. III – Aguarde-se na Secretaria o 

decurso de prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de 

sentença pelo executado, consoante disposto no art. 525 do Código de 

Processo Civil. Após, certifique o necessário. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1011253-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 1 2 5 3 - 3 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: CELSO PEREIRA 

DA SILVA Sentença Vistos etc. Trata-se de Ação Busca e Apreensão 

promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, em face de 

Celso Pereira da Silva. Compareceu o requerente junto ao ID 13820347, 

informando que não tem mais interesse no prosseguimento do feito, tendo 

em vista que as partes transigiram extrajudicialmente, comprovando a 

restituição do veículo junto ao ID 13954461. Tendo em vista o pedido de 

desistência do feito, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

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

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à 

SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido 

por este juízo determinando o apontamento da referida ação em seu 

cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010173-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CESAR RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010173-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ADAO CESAR RODRIGUES SILVA Sentença Vistos etc. 

Banco RCI Brasil S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Adão César Rodrigues Silva, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 14071503. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Ante a renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006000-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE BARROS SANTOS (EXECUTADO)

MARIO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006000-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO ITAULEASING S.A. 

EXECUTADO: ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, MARIO DOS 

SANTOS JUNIOR, ELIANE DE BARROS SANTOS Sentença Vistos etc. 

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao ID 15181986. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado. Deixo de oficiar ao SERASA e aos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033396-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033396-15.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Gildásio Oliveira Rocha 

propôs Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Danos 

Morais em face de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, no 

entanto requereu desistência do feito em ID 15742573. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas processuais ficarão a 

cargo do requerente. Pagamento que ficará suspenso pelos benefícios da 

justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028579-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FAJARDO (AUTOR(A))

LEANDRO TAVARES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (RÉU)

C&A MODAS LTDA (RÉU)

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1028579-05.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Maria Aparecida Fajardo 

propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Quantia Paga, 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar em face de Banco 

Bradescard S/A, C&A Modas Ltda e Online Assessoria, no entanto 

requereu desistência do feito em ID 15742573. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas processuais ficarão a 

cargo do requerente. Pagamento que ficará suspenso pelos benefícios da 

justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005139-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))
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RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLIVAN SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005139-77.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Deolivan Santos da Silva, no entanto requereu desistência do feito junto ao 

ID 13890015. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1137711 Nr: 26428-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAIRE NASCIMENTO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI 

- OAB:13647/MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:12372, LUIZ 

EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:8.534, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de Justiça e 

julgo procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade dos atos 

administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso, que concederam à requerida Rosimaire Nascimento, a indevida 

transferência do seu emprego em regime celetista, para o cargo 

estatutário; a transformação do emprego desta em cargo de carreira 

(OS/MD/027/90); os ilegais e incorretos enquadramentos em cargo de 

carreira (Ato n.º 008/87), (Ato n.º 027/92), (Ato n.º 279/MD/94), 

alcançando o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato m.º 

607/03); bem como todas as viciadas progressões, reenquadramentos, 

promoções, incorporações, vantagens e outras derivadas, que 

beneficiaram a requerida.Ainda, considerando o caráter autônomo em 

relação à ação principal, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, indefiro a inicial da reconvenção apresentada e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código. Condeno a 

requerida Rosimaire Nascimento, ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas (...). 

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra 

sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024988-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

ADRIANO ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

AUXILIADORA MARIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

relatório psicossocial,

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1023482 Nr: 33640-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANISE DE MOURA ARAUJO, MARIANGELA RAMOS 

DE ARAUJO LIMA, CARLOS ADRIANO DE ARAUJO, ADELINA ANGELICA 

DE ARAUJO, ANA CLÁUDIA DE ARAUJO BRUGGER, CELSO LUCIANO DE 

ARAUJO, ALESSANDRA GOMES FERREIRA, HEMILE MENDES ARAUJO, 

PEDRO HENRIQUE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL CRISTINA ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa com a 

finalidade de proceder à intimação da Herdeira Raquel Cristina Araújo 

Silva, para que se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da informação 

das Herdeiras Mariangela Ramos de Araújo Lima e Adelina Angélica de 

Araújo sobre a quantia remanescente, nos termos da decisão de folhas 

613.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006927-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANO GLAUBER DE SOUZA ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. A. (RÉU)

KAMILA BRUNA VIEIRA DE ARRUDA (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 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1006927-83.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ADRIANO GLAUBER DE SOUZA 

ANDRADE RÉU: GIOVANNA ARRUDA ANDRADE, KAMILA BRUNA VIEIRA 

DE ARRUDA Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 

189, II). Defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98 do CPC. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido de Liminar, proposta 

por Adriano Glauber de Souza Andrade, em desfavor de Giovana Arruda 

Andrade, representada por sua genitora Kamila Bruna Vieira de Arruda, 

todos devidamente qualificados nos autos. O pedido de antecipação da 

tutela de urgência poderá ser concedido, liminarmente, quando 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, com base nos requisitos ínsitos no art. 300 do 
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Código de Processo Civil que estabelece: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A 

probabilidade do direito exigida pelo caput do art. 300, do Código de 

Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, 

de acordo com as provas apresentadas pelo autor de suas necessidades, 

bem como, pela remuneração auferida pelo alimentante. Isso porque, na 

época em que foram fixados os alimentos, o requerente possuía 

condições financeiras de adimpli-los, porém a situação atual do 

alimentante mudou, uma vez que com a crise econômica este fora 

desligado da empresa SADIA, o que levou a procurar um novo emprego, e 

hoje possui uma renda de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), 

conforme documento constante do Id. 9800470. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 300 do CPC, defiro a liminar pretendida, pelo que, minoro os 

alimentos para o correspondente a 36,68% (trinta e seis vírgula sessenta 

e oito por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais). Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 08 de novembro de 2018, às 17:00 horas, a ser 

presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Notifique-se o digno Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

01 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço p/ citação/ intimação da 

Requerida Kamila Bruna Vieira de Arruda – Rua Arenápolis, 151, Bairro 

Cohab Nova, em Cuiabá/MT, CEP: 78025-488. ZONA: 02 Endereço p/ 

intimação do Requerente Adriano Glauber de Souza Andrade – Rua C, 

Quadra 03, Casa 25, Bairro Unipark, em Várzea Grande/MT, CEP: 

78120-840 ZONA: 05

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1026137-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. M. G. (REQUERENTE)

R. D. A. J. (ADVOGADO(A))

E. Q. D. S. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. F. P. (ADVOGADO(A))

L. E. A. D. S. (REQUERIDO)

P. D. A. C. (REQUERIDO)

I. A. D. A. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o presente 

feito para fins de expedir o mandado de citação ao requerido LUIZ 

EVANDRO ALVES DA SILVA, qualificado na inicial. Em tempo, impulsiono 

os autos para intimar a parte requerente a manifestar acerca da 

devolução do mandado de citação com certidão negativa quanto ao 

requerido PERI DA ARAÚJO CASTRO, bem como apresente a Impugnação 

à Contestação, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 2018-09-27. Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1023102-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. C. M. (ADVOGADO(A))

O. R. R. Z. (REQUERENTE)

A. C. L. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. R. E. 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, acerca da 

devolução do mandado de citação. Cuiabá, 5 de outubro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009081-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ALINE CARINE VALUTKY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Aparecida Resende de Souza (RÉU)

 

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. Cuiabá, 5 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018301-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

SUZILEIDE MACHADO GAMA (EXEQUENTE)

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM GAMA SANTANA (EXECUTADO)

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 a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da cota 

ministerial. Cuiabá, 5 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011651-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. R. (ADVOGADO(A))

K. N. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. D. S. (ADVOGADO(A))

A. R. N. R. (ADVOGADO(A))

I. D. S. A. (EXECUTADO)

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, acerca da petição 

do executado. Cuiabá, 5 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1122540 Nr: 19848-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL ESPIRIDIÃO VAZ CURVO, MAURILIA 
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VALDEREZ LUCAS DO AMARAL, ESTEVAM VAZ CURVO, ESTEVAM VAZ 

CURVO FILHO, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELAIR COSTA MARQUES VAZ 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Espirito Santo Nunes 

Ribeiro - OAB:135090, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, embora devidamente intimado, o cônjuge sobrevivente nada 

manifestou. Sendo assim, impulsiono os autos para fins de citar a Fazenda 

Pública Estadual, nos termos da decisão de fls. 140/141.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 339197 Nr: 9777-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS, ESDS, VSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC, EJDC, CNS, JBCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5991, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:20.572/O, 

FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, NILTON LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA 

HANS - OAB:4.467/MT, RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - OAB:13873

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para intimar os executados para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco)dias, conforme decisão de fls. 345.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 444089 Nr: 19347-64.2010.811.0041

 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: KSFM, SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC, DC, DC, EDJDM, SSCDS, DSDC, MJDC

 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:

 de citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1023237 Nr: 33543-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDA, PCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: redesigno a audiência de conciliação para o dia 

06.12.2018, às 16h00min. Intimem-se as partes.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1123066 Nr: 20064-66.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDS, LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a exequente afirma que a menor ficou sob os cuidados 

da avó paterna, no período abordado na presente execução, mas que 

arcou com todas as despesas da filha, embora estivesse morando em 

outra comarca, determino sua intimação para que comprove nos autos 

suas alegações.

Saliento que a verba alimentar se desytina à filha menor, ao custeio de 

suas despesas. Se o genitor não estivesse pagando, mas sua mãe o 

fizesse em seu lugar, suprindo as necessidades da neta que estava sob 

os seus cuidados, a presente execução não deve subsistir, sob de 

locupletamento ilícito da genitora.

Assim, a exequente deverá comprovar que realmente arcou com todas as 

despesas da filha, conforme alega em sua impugnação, no parzo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1068937 Nr: 54957-20.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSB, NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

initmar a parte requerente para manifestação, dentro do prazo legal de 15 

dias.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1029490-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 

1029490-17.2018.8.11.0041 Valor da causa: $1,800.00 ESPÉCIE: 

[LEVANTAMENTO DE VALOR]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) 

POLO ATIVO: Nome: TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA Endereço: 

RUA DEZ, 195, APT 22, TORRE 02 RESID MONTREAL, PARQUE 

RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-847 

POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para INFORMAR os documentos pessoais do de cujus (RG e 

CPF), haja vista, não ser informado na petição inicial, e, a copia do RG não 

estar legível, destarte, dar prosseguimento na expedição do ofício para 

Caixa Econômica Federal. CUIABÁ, 5 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 
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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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013285-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (ADVOGADO(A))

W. D. M. O. (REQUERENTE)

Y. S. D. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 

1013285-10.2018.8.11.0041 Valor da causa: $162,927.60 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda, Reconhecimento / Dissolução]->DIVÓRCIO 

CONSENSUAL (98) POLO ATIVO: Nome: WAGNER DE MOURA OLIVEIRA 

Endereço: RUA AQUARELA, 35, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-175 Nome: YARA SANTOS DA SILVA 

LACERDA Endereço: RUA O, LOTE 06, ESQUINA RUA G, QUADRA 11, 

PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-150 POLO PASSIVO: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

conhecimento pertinente a expedição da certidão de reconhecimento e 

dissolução de união estável. CUIABÁ, 5 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-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)

 

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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 

1030425-57.2018.8.11.0041 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela, Alienação Judicial]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: 

Nome: SIVIRINO FERREIRA FREIRE Endereço: RUA SÓFIA, 79, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-070 

Nome: GESSIRA MARTINS PEREIRA Endereço: RUA SÓFIA, 79, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-070 

POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para tomar ciência da expedição do ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO N. 94/2018. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 312035 Nr: 18419-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAA, FDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO DE SOUSA - OAB:3686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, intime-se a Dra. Jucilene Aparecida da Silva e Coelho 

Souza, OAB/MT 3.686, advogada das partes, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que 

disciplina o artigo 76 do CPC.

Após o cumprimento da providência acima, considerando o noticiado pelas 

partes quanto ao acordo entabulado por eles às fls. 34, e por existir 

interesse de menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, inciso II, do 

CPC, ouça o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1146109 Nr: 29996-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAR, LADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14.415/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/UFMT - 

OAB:NPJ/UFMT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a certidão de fls. 37, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754276 Nr: 6246-86.2012.811.0041

 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: MARCOS AURÉLIO ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLI DE MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON PRATES - 

OAB:5745/MT, RAFAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT, raphael 

fernandes fabrini - OAB:667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos que ficará suspenso, até a data de 31/10/2018, conforme requerido 

pela Autora. Era o que tinha a Impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1147611 Nr: 30674-93.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFS, QMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CARDOSO LENDRO 

ARAUJO - OAB:22979/O

 Vistos, etc...

Diante da manifestação da parte Exequente, 102/103, intime-se o 

Executado, através de seu d. patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o pedido de desistência da ação, cientificando-o que o 

seu silêncio será tido como concordância ao pedido.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1147612 Nr: 30675-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFS, QMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CARDOSO 

LEANDRO ARAUJO - OAB:, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA- UNIC - 

OAB:6499/MT

 Vistos, etc...

Diante da manifestação da parte Exequente, 148/149, intime-se o 

Executado, através de seu d. patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o pedido de desistência da ação, cientificando-o que o 

seu silêncio será tido como concordância ao pedido.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 877120 Nr: 14882-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDF, SDSLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES NEY DE A. DE 

FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposto por A. P. de F., 

representado por sua genitora, em desfavor de Themystocles Ney de 

Azevedo de Figueiredo, todos devidamente qualificados na inicial, sob os 

argumentos apostos na inicial.

As partes entabularam acordo, sendo a previsão para o término de seu 

cumprimento em 15/08/2018. De consequência requereram a sua 

homologação com o consequente arquivo provisório do feito, fls. 147/149.

É o relatório. Decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo; observando que estão 

protegidos os interesses das partes, pelo que, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre A. P. de F., representado por sua genitora e Themystocles 

Ney de Azevedo de Figueiredo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.

Sem prejuízo dos atos acima praticados, intime-se a parte Exequente por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe 

se houve o cumprimento integral do acordo entabulado nos termos 

descritos às fls. 147/149, requerendo o que entender de direito, 

salientando-se que o seu silêncio implicará em extinção do feito.

 Na oportunidade, deixo de acolher o pedido de arquivamento provisório do 

feito, tendo em vista que, pelo que se percebe na petição de fls. 147/149, 

a última parcela do acordo estava prevista para encerrar em 15/08/2018, o 

que significa dizer que seu deferimento não teria qualquer efetividade já 

que transcorreu o prazo para que o processo ficasse aguardando no 

arquivo provisório.

Às providência. Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas 

deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 771493 Nr: 24570-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDO, ECV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862

 Vistos, etc...

Atento ao postulado pela parte Exequente às fls. 164, cumpra-se o 

determinado às fls. 138, terceiro parágrafo, quanto a realização de 

pesquisa e penhora de veículos, via Renajud, em nome do Executado.

 Sendo positiva, lavre-se termo de penhora e intime-se o Executado para 

oferecimento de defesa/impugnação. Após, avalie-se e digam em 05 

(cinco) dias. Não ocorrendo, certifique-se nos autos.

 Caso reste negativa, dê-se vista dos autos ao d. Defensor Público que 

assiste a parte Exequente para postular o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 172970 Nr: 21693-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKAS, PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Costa Lopes Adams - 

OAB:6.447/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, MARCOS AURELIO DA COSTA - OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:11.967

 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.

Considerando o noticiado pela parte Exequente, acolho o pedido de fls. 

564 e determino a intimação do Executado para, que este, no prazo de 05 
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(cinco) dias informe se tem interesse de adimplir o débito nos termos 

requerido às fls. 564, sob pena de prosseguimento do feito.

Em seguida, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito para fins de prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Às providências, expedindo-se o necessário.

Após, cumprida as determinações supra, voltem os autos conclusos para 

ulteriores deliberações/providências.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024495-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELVIO RODRIGUES ROMERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMEA TAIS DE OLIVEIRA ROMERO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de execuções o disposto na 

lei de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia ___07___/__11_____/2018, às ___17___:_00__ 

horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a 

requerida, por meio de sua representante legal, cientificando-a para 

comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em confissão 

e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025359-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

EVANDRO RODRIGUES RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GUILHERME DE ARRUDA RONDON (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025359-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EVANDRO RODRIGUES RONDON 

RÉU: PEDRO GUILHERME DE ARRUDA RONDON Vistos, etc. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

___07_____/__11______/__2018 às __17__h:_30___min, em razão do 

disposto no parágrafo único do art. 693 do Novo Código de Processo 

Civil[ii]. Cite-se o requerido e intimem-se as partes, cientificando o 

requerente para comparecer à audiência acompanhado de seu advogado 

e testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e dos requeridos em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038140-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. Q. D. B. (RÉU)

N. N. L. D. O. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

R. M. (TESTEMUNHA)

J. E. S. F. (TESTEMUNHA)

L. M. M. B. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERIDO, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 08/11/2018 ÀS 

17:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 5 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013032-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CASTILHO NUNES RONDON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ENOC BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ILDARLENE GOMES PINTO (REQUERENTE)

RAFAEL BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO BRUNO BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ALIRIO MOREIRA SOARES (INVENTARIADO)

NANDA LUZ SOARES QUADROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANA CALIXTO DE LIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013032-56.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EDUARDO BRUNO BANDEIRA 

DA SILVA, RAFAEL BANDEIRA DA SILVA, ILDARLENE GOMES PINTO, 

ENOC BANDEIRA DA SILVA INVENTARIADO: ESPÓLIO DE ALIRIO 

MOREIRA SOARES Vistos, etc. Defiro cota do representante do Ministério 

Público de Id. 15205498, nomeio, desde já, como Curador Especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para defender os 

interesses do herdeiro ENOC BANDEIRA DA SILVA, nos termos do artigo 

72 do Código de Processo Civil. Intime – se o Defensor Público para se 

manifestar nos autos. Após, dê – se vista ao representante do Ministério 

Público para manifestação. Por fim, volte os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra - se. Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 933299 Nr: 51110-44.2014.811.0041

 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: JOSÉ ROBERTO FACIONI, LKAF, JOSÉ ROBERTO 

FACIONI, JVAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VACILDA FIDEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11.371-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte inventariante na 
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confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 328973 Nr: 1421-41.2008.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOP, CAOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT

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

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - OAB:6.945/MT, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481, JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT, LIZ CRISTINA BUSATTO - OAB:8.415, VANESSA DE 

OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - OAB:6.801/MT, WALQUIRIA PRADO 

ASSUNÇÃO RITTER - OAB:19.617

 Vistos, etc.

Código n.º 328973.

Trata-se de Homologação de Acordo onde as partes celebraram acordo 

conforme termo de fls. 170, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

Parecer do Ministério Público de fls. 172-v, pelo deferimento ao pleito.

 Assim sendo, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 170), 

que fica fazendo parte integrante desta sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil.

 Sem condenação na verba honorária ante o acordo celebrado entre as 

partes.

Defiro a justiça gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e após, arquive-se com as baixas e 

anotações.

P.R. I. C.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1072321 Nr: 56340-33.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código n.º 1072321.

Trata-se de Homologação de Acordo onde as partes celebraram acordo 

conforme termo de fls. 47/47-v, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

Assim sendo, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

47/47-v), que fica fazendo parte integrante desta sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem condenação na verba honorária ante o acordo celebrado entre as 

partes.

Defiro a justiça gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e após, arquive-se com as baixas e 

anotações.

P.R. I. C.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1062239 Nr: 52013-45.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCS, GDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 1062239.

Intime-se o requerente, na pessoa do Defensor Publico Estadual, para 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse no 

feito, sob pena de extinção.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1088652 Nr: 5548-41.2016.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código n.º 1088652.

Trata-se de Homologação de Acordo onde as partes celebraram acordo 

conforme termo de fls. 52/52-v, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

Assim sendo, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

52/52-v), que fica fazendo parte integrante desta sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem condenação na verba honorária ante o acordo celebrado entre as 

partes.

Defiro a justiça gratuita.

Certifique-se o transito em julgado e após, arquive-se com as baixas e 

anotações.

P.R. I. C.

Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 982909 Nr: 15306-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Souza Santos - 

OAB:OAB/MT 10574

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora, para recolher 

as diligências dos mandados expedidos nesta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124440 Nr: 20632-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRDSR, DGRDSR, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O, ROSIMEIRE DE LIMA FONSECA - OAB:OAB/MT22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.65/66 NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024557-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INERINA FRANCISCA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia ___12__/__11___/2018, às 

___14__h___00__min. Cite-se a interditanda e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde da requerida (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio VERA LUCIA RODRIGUES como curadora provisório da 

interditanda, a fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Nos termos do art. 

753, do NCPC, determino a realização de prova técnica quanto a 

capacidade da requerida, devendo a Senhora Gestora agendar data, para 

que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal 

do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, 

esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da requerida o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória a 

requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a data do exame nos 

autos, intime-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem 

e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022722-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDE THOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia _12____/__11___/2018, às 

__14___h__30___min. Cite-se o interditando e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde do requerido (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio GENILDE THOMAZ DO NASCIMENTO como curadora 

provisória do interditando, a fim de que possa assisti-la, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Nos termos 

do art. 753, do NCPC, determino a realização de prova técnica quanto a 

capacidade da requerida, devendo a Senhora Gestora agendar data, para 

que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal 

do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, 

esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da requerida o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória a 

requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a data do exame nos 

autos, intime-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem 

e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018990-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Trata-se de ação que visa regular os termos da Curatela, pelo 

que, designo audiência para entrevista do requerido (art. 751, do NCPC), 

no dia __12___/__11___/2018, às __15___h__00___min. Cite-se o 

interditando e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-o que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Nos termos do 

art. 753, do NCPC, determino a realização de prova técnica quanto a 

capacidade da requerida, devendo a Senhora Gestora agendar data, para 

que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal 

do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, 

esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da requerida o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória a 

requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a data do exame nos 
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autos, intime-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem 

e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028101-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia _12____/_11____/2018, às 

__15___h__15___min. Cite-se a interditanda e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde da requerida (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio ADRIANA FELIX DE OLIVEIRA como curadora provisória 

da interditanda, a fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

27 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019720-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FERRAZ DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINO JORDÃO DOS REIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1019720-68.2016.8.11.0041. REQUERENTE: NEIDE FERRAZ DOS REIS 

INVENTARIADO: ETELVINO JORDÃO DOS REIS Vistos, etc. NEIDE FERRAZ 

DOS REIS, devidamente qualificada nos autos ingressou em juízo com o 

presente pedido de ABERTURA DE INVENTÁRIO do bem deixado pelo Sr. 

ETELVINO JORDÃO DOS REIS, falecido em 15/04/1989 (certidão de óbito, 

Id. 3675710), alega que o de cujus deixou a viúva e um filho e deixou um 

bem imóvel a inventariar. Juntou documentos. Nomeada inventariante a 

requerente, Id. 4323405. Carreou aos autos as certidões negativas do “de 

cujus” perante a Fazenda Pública Federal, Estadual/MT e Municipal (Id. 

3675701). O filho do falecido Etelvino Jordão dos Reis Filho, renunciou seu 

quinhão hereditário em favor de sua genitora, Id. 7357759. Comprovante 

de pagamento de imposto de ITCD, Ids. 10644938, 10644962, 10645066 e 

10645084. Certidão CENSEC, Id.13142782. É o relatório. Decido. Cuida – de 

abertura de inventário proposto por NEIDE FERRAZ DOS REIS do bem 

deixado pelo Sr. ETELVINO JORDÃO DOS REIS, falecido em 15/04/1989 

(certidão de óbito, Id. 3675710). A inventariante anexou certidões 

negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal, Estadual/MT e 

Municipal (Id. 3675701). Certidão CENSEC, Id.13142782. O falecido tinha 

um filho e deseja renunciar seu quinhão hereditário em favor de sua 

genitora, Id. 7357759. As provas documentais acostadas comprovam o 

título de herdeiros, cessionário e os bens do espólio, conforme exigência 

dos arts. 659 e 660 do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre 

partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, 

com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo 

aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro 

único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha 

ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta 

de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Desta forma, não há ôbice para a homologação 

do presente feito. Em face do exposto e por mais que dos autos consta, 

com fundamento no art.659 do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o inventário do bem deixado 

pelo falecimento de ETELVINO JORDÃO DOS REIS, falecido em 15/04/1989 

(certidão de óbito, Id. 3675710) ADJUDICANDO o único imóvel em nome do 

falecido a herdeira NEIDE FERRAZ DOS REIS, ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros prejudicados. Transitada em julgado, e assinado termo 

de renúncia em juízo pelo herdeiro Etelvino Jordão dos Reis Filho, 

expeça-se Carta de Adjudicação. Adotadas tais providências, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de 

outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010756-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO PEREIRA AYRES (AUTOR(A))

JOAO PAULO CALVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CORREA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1010756-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CICERO AUGUSTO PEREIRA 

AYRES RÉU: ALESSANDRA CORREA Vistos, etc... Trata-se de PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR proposta por CÍCERO AUGUSTO 

PEREIRA AYRES e ALESSANDRA CORREA. Às partes entabularam 

acordo ID 12857840, requerendo a homologação do presente acordo. O 

representante do Ministério Público manifestou, Id. 13139596, opinando 

pelo deferimento ao pleiteado na petição inicial pelos requerentes. Pelo 

exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado no ID 12857840, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos; e extinguindo a presente com resolução do mérito. 

Transitado em julgado, certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 04 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014074-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

KEVEN LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINY BRUNA DE MORAES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE PAES DE BARROS OAB - 021.522.971-13 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014074-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KEVEN LUCAS DE OLIVEIRA E 

OLIVEIRA REQUERIDO: JACKELINY BRUNA DE MORAES CAMPOS 
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PROCURADOR: FABIANE PAES DE BARROS Vistos, etc. Trata-se de 

HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL interposta por KEVEN 

LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA e JACKELINY BRUNA CAMPOS DE 

OLIVEIRA E OLIVEIRA. As partes formularam acordo. Requerem o 

julgamento procedente do pedido inicial, decretando – se o divórcio entre 

as partes. O representante do Ministério Público manifestou, Id. 14622346, 

opinou pelo deferimento das pretensões dos requerentes realizadas na 

petição inicial para homologar judicialmente o acordo entabulado. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL interposta por KEVEN LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA e 

JACKELINY BRUNA CAMPOS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA. A ação pode e 

deve ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, 

o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no Id. 13342765, e DECRETO o 

divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a presente com 

resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, 

inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, Expeça – se necessário à 

averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento de ID 

13342854, após o transito em julgado. Deixo de condenar em verba 

honorária, ante a inexistência de litígio. Após, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

04 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011786-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011786-88.2018.8.11.0041 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 

13329850 - "(...) Prosseguindo, perscrutando os autos, verifico que a 

requerente postula a expedição de Alvará Judicial a fim de que possa 

transferir para o seu nome uma motocicleta deixada pelo seu falecido filho. 

Todavia, verifico que do documento juntado no ID. 13007297, que consta 

alienação fiduciária em favor do Banco Honda, razão pela qual determino a 

intimação da requerente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à quitação do veículo, a fim de demonstrar a 

existência de interesse-adequação no manejo da presente, eis que o 

gravame que paira sobre o bem tornava o falecido apenas detentor dos 

direitos de fiduciante, porquanto a propriedade é do credor fiduciário, logo, 

o Banco Honda, de maneira que impossível a transferência da titularidade 

do veículo se não houver o consentimento do detentor da propriedade, o 

que é impossível pela via do alvará. Intime-se. 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: 1029779-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. F. D. C. (ADVOGADO(A))

G. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO ARAUJO OAB - 383.681.101-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029779-47.2018.8.11.0041 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 15703663, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 04/12/2018, às 16:20 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032224-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. O. (ADVOGADO(A))

F. L. S. D. O. (ADVOGADO(A))

A. J. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. F. I. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032224-38.2018.8.11.0041 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 15593719, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

06/12/2018, às 17:20 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032307-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. C. M. (AUTOR(A))

L. R. M. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032307-54.2018.8.11.0041 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 15613947, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/10/2018, às 17:20 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, 5 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: 1016659-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. M. (AUTOR(A))

M. R. F. M. (AUTOR(A))

E. P. G. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO OAB - 287.565.938-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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C. A. D. S. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016659-34.2018.8.11.0041 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 15607947, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13/12/2018, às 17:20 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, 5 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009653-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. B. M. G. (ADVOGADO(A))

C. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (REQUERIDO)

M. A. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009653-73.2018.8.11.0041 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 15635632, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

18/12/2018, às 13:20 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, 5 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: 1032556-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. S. (AUTOR(A))

U. B. D. M. (ADVOGADO(A))

W. B. S. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032556-05.2018.8.11.0041 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 15621661, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 18/12/2018, às 13:40 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, 5 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032576-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LIDIA BACH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032576-93.2018.8.11.0041 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 15641205, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018, às 17:20 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, 5 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013099-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. C. D. S. (REQUERENTE)

M. A. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013099-84.2018.8.11.0041 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 15552469, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

06/12/2018, às 17:00 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, 5 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035588-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. L. R. (EXEQUENTE)

L. F. L. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BATISTA LEITAO OAB - 377.910.871-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO RODRIGUES (EXECUTADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035588-52.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que o executado informou que teria efetuado o pagamento integral do 

débito, suspendo o Mandado de Prisão Civil nº. 079/2018 expedido nestes 

autos. Em decorrência, manifeste-se a parte exequente, objetivamente, 

acerca da regularidade do pagamento dos alimentos, no prazo de 15 

(cinco) dias, sob pena de o seu silêncio ser interpretado como anuência. 

Decorrido o alusivo prazo, manifeste-se o parquet e, após, conclusos 

para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012068-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. C. R. (REQUERENTE)

B. D. S. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. J. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012068-29.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 
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advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15605592, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13/12/2018, às 16:00 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, 5 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161875 Nr: 12836-60.2004.811.0041

 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: LUZIA APARECIDA DE BRITO GIRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADERLY GIRADE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, MÁRCIA MARIA ROVERI GIRADE - OAB:155.646, mário 

eduardo marquardt - OAB:10.915-A/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte LUZIA APARECIDA DE BRITO GIRADE a fim de, em 5 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, 

sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 445196 Nr: 19914-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES, LUISA NUNES 

GUIMARAES, LENISE NUNES GUIMARÃES, DANILO NUNES GUIMARÃES, 

RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO SILVA, INGRID SANTUÁRIO 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROGERIO OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, DARCI INES 

JAGER PEREGO - OAB:15901/O, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN 

- OAB:5925, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.840, MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:13.645/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

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

OAB:7.042/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT, 

ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

carecendo apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os 

autos para intimar a parte LUISA NUNES GUIMARÃES 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1035779-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. L. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1035779-97.2017.8.11.0041 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: JUSSINEIDE DE 

LIMA FREIRE POLO PASSIVO: LEOMIR FREIRE DE ARRUDA 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, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o 

dia 11/12/2018, às 15:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pela parte requerida, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de ação de Divórcio na qual a parte autora afirma na 

inicial, em suma, que se casou o requerido em setembro de 2014, mas que 

já estavam separados há 4 meses, sem possibilidade de reconciliação; 

que dessa união não advieram filhos e nem adquiriram bens a serem 

partilhas. Ao final, requer a procedência do pedido, com a decretação do 

divórcio. DECISÃO: ID 15566499 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, 

prosseguindo com o trâmite processual, redesigno o ato para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 15h20min. Por conseguinte, vislumbro que a 

requerente pleiteou a citação do requerido, via edital, vez que ele 

encontra-se em lugar incerto e não sabido. No entanto, considerando que 

a citação por edital apenas pode ser efetivada após realizada tentativas 

para localização do envolvido, foi realizada pesquisa de endereço pelo 

SIEL, a fim de obter o atual paradeiro do requerido, todavia, sem sucesso, 

conforme extrato acostado ao presente. Em decorrência, defiro a citação 

do requerido mencionado, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para 

que tome conhecimento da ação e, compareça a audiência supra 

designada, acompanhado de seu advogado/defensor público. Decorrendo 

o prazo assinalado e não sendo constituído advogado para promover a 

sua defesa, desde já, nomeio como curador especial ao demandado citado 

por edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a 

Defensoria Pública, na pessoa da i. Defensora da parte adversa, que 

deverá ter vista dos autos para ciência da nomeação, bem assim para 

requerer o que entender de direito. Expeça-se o necessário. Às 

providências." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

CARLOS HENRIQUE SALIES RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 5 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 204 de 429



(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032224-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA JORGE MARTINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS FARHAT IGNACIO LEITE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1032224-38.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável com Partilha de Bens Cumulada com Alimentos ajuizada por 

Adriana Jorge Martinelli em face de Andre Luis Farhat Inacio Leite, ambos 

qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso, que a requerente 

conviveu em união estável com o requerido desde 12/04/2004, e, do 

relacionamento adveio à filha Izabella Martinelli Farhat Leite, todavia, estão 

separados de fato há mais de um ano, em decorrência, postula, o 

reconhecimento da união estável e, na sequência, a sua dissolução, com 

partilha de bens. Pleiteia, ainda, a fixação dos alimentos, no espeque de 

R$ 1.196,25 (mil cento e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), 

bem como que seja regulamentada a guarda e vista da menor. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da 

diversidade de pretensões, assinalo que o feito será processado em 

conformidade com o art. 693 e s.s. Código de Processo Civil de 2015. 

Outrossim, vislumbro que a autora postula a fixação dos alimentos para a 

menor, a regulamentação de guarda e visitas. A despeito, ressai dos 

autos que até o momento restou demonstrado a inequívoca relação de 

parentesco e, tendo em vista o binômio necessidade-possiblidade, 

ARBITRO alimentos provisórios em favor da infante, no valor equivalente a 

60% (sessenta pontos percentuais) do salário mínimo vigente, 

correspondente à R$ 572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e quarenta 

centavos), a serem depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

de titularidade da representante legal da menor, a saber conta 54.386-1, 

agência 3325-1, do Banco do Brasil. Na sequência, com fulcro no artigo 

695 do NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 6 

de dezembro de 2018, às 17h20min. Lado outro, no que atine ao pleito da 

regulamentação da guarda e visitas da menor, não sobrevindo acordo na 

audiência de conciliação designada, desde já determino que se intime a 

equipe técnica deste Juízo, na pessoa da psicóloga e assistente social, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização de 

estudo psicossocial na residência das partes, a fim de auxiliar este juízo 

na análise da pretensão. Cite-se o requerido e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de conciliação supra designada, acompanhada de seu advogado/defensor 

público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). Ademais, ressalto que o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

NCPC), bem assim a ressalva que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre 

as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento 

comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do 

protocolo do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado 

pela requerida no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Por ocasião da citação, o requerido 

também deverá ser intimado, quanto aos alimentos provisórios fixados e 

que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da lei nº 5.478/1968). 

Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024604-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CRUZ DOS SANTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1024604-09.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias 

agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços envidados por 

esta magistrada para a realização de convênio a fim de atender os 

beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a 

entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do processo até 

que a situação seja solucionada, determino que a equipe técnica deste 

Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize estudo psicossocial na residência da parte autora, a fim de 

verificar a atual situação da interditada e a possibilidade de concessão da 

curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem prejuízo da 

determinação supra, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. Após, 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. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1028846-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE (ADVOGADO(A))

MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEUSA DANTAS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1028846-11.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias 

agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços envidados por 

esta magistrada para a realização de convênio a fim de atender os 

beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de otimizar a 

entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do processo até 

que a situação seja solucionada, determino que a equipe técnica deste 
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Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize estudo psicossocial na residência da parte autora, a fim de 

verificar a atual situação da interditada e a possibilidade de concessão da 

curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem prejuízo da 

determinação supra, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. Após, 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. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008549-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIANA DE ALMEIDA MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS PROCESSO n. 1008549-17.2016.8.11.0041 Valor da causa: 

$30,959.48 ESPÉCIE: [ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS]->PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: MARIANA DE ALMEIDA MORAIS 

Endereço: R P-5, 08, RUA P 01 QUADRA 51, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78095-460 POLO PASSIVO: Nome: Cuiaba Prefeitura Municipal 

Endereço: Praça Alencastro, 158, 158, PRAÇA ALENCASTRO 158, Centro 

Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-906 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para apresentar as contrarazões no prazo 

legal do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 5 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: 1029321-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENES FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: DECISÃO: "Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. Considerando a 

imprescindível da realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s), NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 17/12/2018 às 12:40 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º )." 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: 1030339-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

MARILDA GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para para tomar CIÊNCIA da 

decisão abaixo transcrita: " (...) 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.). (...)" 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.: 793971 Nr: 276-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Certifico que trasladei cópia da sentença de fls. 13/14 e da certidão de 

trânsito em julgado dos embargos de código 815934 para estes autos. 

Que intimo as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 443810 Nr: 19238-50.2010.811.0041

 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: MARCUS LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Em cumprimento ao despacho retro, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a UNIMED para manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 910344 Nr: 37095-70.2014.811.0041

 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: WILLIAN GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Tendo em vista que o advogado da Fundação Professor Carlos 

Bittencourt não estava cadastrado nos autos, impulsiono os autos para 

nova publicação da sentença: Em face do exposto e considerando o que 

mais consta nos autos JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para anular o 

ato que o convocou o requerente para realização do teste físico somente 

pela internet e determinar nova oportunidade para o TAF, e por 

consequência, acaso aprovado, seja submetido as demais fases 

previstas, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Isento 

de custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873603 Nr: 12293-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BARBOSA DE SOUZA, CARLA RAQUEL 

SCARTON, APARECIDO BATISTA DE BRITO, ARLETE APARECIDA DOS 

SANTOS, ALMAXILENE RODRIGUES DOS SANTOS, SONIA DENIZE BREDA 

GARDIN SCARTON, GENOVEVA VIEIRA DE MIRANDA, CRISTIANE RIBEIRO 

DA SILVA, DEJAIR PAVAO HENRIQUES, DEJAIR LIMA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873603 Nr: 12293-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BARBOSA DE SOUZA, CARLA RAQUEL 

SCARTON, APARECIDO BATISTA DE BRITO, ARLETE APARECIDA DOS 

SANTOS, ALMAXILENE RODRIGUES DOS SANTOS, SONIA DENIZE BREDA 

GARDIN SCARTON, GENOVEVA VIEIRA DE MIRANDA, CRISTIANE RIBEIRO 

DA SILVA, DEJAIR PAVAO HENRIQUES, DEJAIR LIMA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entende de direito."

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030204-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032614-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. DE BRITO - ME (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032344-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSINEY DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

JUCELIA REZENDE DE MENDONCA PESSOA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos etc. Intimem-se as Partes para ratificarem os atos 

processuais, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Obs.: 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: 1033217-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Para tanto, determino que o Requerente traga aos autos 

o comprovante da última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente 

a declaração de bens. Cumpra-se. Obs.: 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: 1008698-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

ROBSON CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

JAIRO DO CARMO FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Ante ao exposto, com base nas alegações 

acima tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a 

antecipação de tutela e, condenar o requerido providencie o necessário 

para a realização do tratamento médico indicado nos autos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. Após, não havendo recurso 

voluntário, remeta-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos 

termos do art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. P.I.C. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028018-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (ADVOGADO(A))

ARZINO DOMINGOS DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita:Designo o dia 10/12/2018 às 12h40min (doze horas e 

quarenta minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à 

ser realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua 

Barão de Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 760334 Nr: 12690-38.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADI JOSÉ GRACIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VADI JOSE GRACIANO - 

OAB:3524-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Certifico que trasladei cópia dos cálculos, da sentença e da certidão de 

trânsito em julgado dos embargos de código 789675 para estes autos. 

Que intimo as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 861830 Nr: 3183-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BERTAIA, MARILDA VEIGA BERTAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VEIGA BERTAIA 

- OAB:6480/MT

 EX POSITIS, ACOLHO o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a 

reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso, do imóvel área de 

terras localizada na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes n° 520, 

Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em consonância com o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os Requeridos ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), cuja exigência fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, nos termos do que dispõe o art. 12, da Lei nº 1.606/50.Defiro o 

levantamento do depósito realizado nos autos ao Estado de Mato Grosso. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.I.C.Cuiabá-MT, 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.: 433322 Nr: 12814-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINA MARTINS DE ANUNCIAÇÃO, LINA TEIXEIRA 

COSTA, LINDAURIA MARTINS DA SILVA, LINDALVA DE ALMEIDA 

GAKLIK, LINDALVA MARQUES MONTEIRO, LINDAURA CHAPADENSE 

LIBERALESSO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO 

DE MT - SINTEP, LINDNEI RODRIGUES VITÓRIO, LISIA EUNICE MACIEL 

SAMPAIO, LINDINALVA VENCESLAU DE MORAES, LINEUSA ANGELICA 

DIAS, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA

 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: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor para requerer o 

que entender de direito.
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3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação 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)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1029381-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

TONI CARLOS SANCHES (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR DE MOURA (IMPETRANTE)

FATIMA ROCIO CORRELO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1001849-25.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 1590295 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002658-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1002658-15.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 1590585 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002655-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1002655-60.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 1590624 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003376-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1003376-12.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2454862 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003366-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1003366-65.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2454964 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005428-78.2016.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 209 de 429



Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1005428-78.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2455055 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005449-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1005449-54.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2455072 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005452-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1005452-09.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2455103 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005453-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1005453-91.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2455115 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003222-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1003222-91.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2455002 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004578-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1004578-24.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 2455041 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033949-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo (ADVOGADO(A))

PRISCILA THAMIRES DE CAMPOS (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 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: 1026018-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (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 
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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 do veículo M. 

BENZ/L 1113 (Caminhão/Carroc), ano/modelo 1976/1976, placa BXA5152, 

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: 0504781-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

NANCY APARECIDA NUNES TUBINO (AUTOR(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

contestação e a peça apresentada no ID. nº 821951. 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, Cumpre dizer, inicialmente, que nos termos do artigo 

343 do CPC de 2015, a reconvenção deve ser apresentada na 

contestação. Os artigos 297 e 299 do antigo CPC estão revogados. 

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a 

contestação e a peça apresentada no ID. nº 821951. Intime-se.”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009903-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: “Isto posto, acolho o pedido de 

desistência formulado pelo Autor, e de consequência, com base no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se com as respectivas baixas. Sem custas e honorários. 

P.R.I.C.”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004192-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

C&A MODAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. 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 JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007610-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WALLENSTEIN MAIA SANT ANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. 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 JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019577-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (IMPETRANTE)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

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: "(...)De todo o exposto, DEFIRO A LIMINAR 

pretendida pelo impetrante e DETERMINO a autoridade coatora que 

proceda a nova análise do e-process n. 5437408/2018, devendo proferir 

decisão motivada, levando-se em consideração a documentação ofertada 

e as informações nos seis e-process anteriormente apresentados. 

Expeça-se o necessário a ser cumprido por Oficial Plantonista. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se."

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)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, abaixo 

transcrita: DECISÃO: Diante de todo o exposto, DECLINO da competência 

para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do juízo da 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

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: 1018629-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLI RIGO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro DUQUE DE CAXIAS, 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: Isto posto, nos termos da fundamentação 

supra, INDEFIRO a liminar vindicada, com fulcro no art. 1º, da Lei nº. 

8.437/92, c/c art. 7º, §2º, da Lei nº. 12.016/09. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012690-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ PRIETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, especificar as provas que pretende produzir, 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: 1005179-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (REQUERENTE)

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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: “Sendo assim, acolho o pedido de 

desistência formulado pelo Autor, e de consequência, com base no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se com as respectivas baixas. Sem custas e honorários. 

P.R.I.C.”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020045-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

MARIA MARTA MANGABEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1020045-43.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA MARTA MANGABEIRA 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se o embargado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de 

Declaração opostos ao ID 9949056, nos termos do art. 1023, § 2º do CPC. 

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020900-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KAMILA MONTEIRO MAESTRI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEBRASPE (RÉU)

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, nos termos dos artigos 348 e 349 do 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: 1020900-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KAMILA MONTEIRO MAESTRI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEBRASPE (RÉU)

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para, 

querendo, especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, nos termos dos artigos 348 e 349 do 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 355613 Nr: 26064-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA COELLI PORILHO FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por REGINA COELLI 

PERTILHO FAVA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O ente municipal, devidamente intimado a se manifestar acerca do 

procedimento de cumprimento de sentença iniciado pela autora às fls. 

415/571, impugnou-o às fls. 575/605.

O Exequente, em seguida, anuiu com os cálculos apresentados pelo 

município, apenas pugnando pela dispensabilidade do acolhimento da 

alegação do município quanto à incidência do imposto de renda sobre as 

verbas em questão, observando-se o disposto no art. 12-A da Lei nº 

7.713/1988.

Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos constantes às fls. 583/601, para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos.

Ante a Certidão anexada pelo Município de Cuiabá à fl. 608, vislumbro 

cumprido o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 
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Justiça.

Expeça-se o Ofício Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1019325 Nr: 31527-39.2015.811.0041

 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: ALEXIS SERRA, EDSON MACEROU PASSOS, JOSÉ 

VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russivelt Paes Cunha - 

OAB:12487/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por EDSON MACEROU 

PASSOS e outro, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos 

mesmos.

Segundo o embargante, a sentença que reconheceu a prescrição e julgou 

extinto o processo com resolução do mérito contém erro material e ponto 

de omissão que precisam ser sanados.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 941582 Nr: 55510-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEDAIL DA SILVA 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT, Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data, o Requerido 

VEDAIL DA SILVA FIGUEIREDO não foi citado.

À fl. 100 a autora requereu que seja novamente diligenciada sua citação.

À fl. 114, o Ministério Público, em vistas, opinou pelo deferimento do pedido 

de fl. 100, a fim de que seja procedida a citação do requerido VEDAIL.

Assim, determino que seja feita a citação pessoal do Requerido VEDAIL 

DA SILVA FIGUEIREDO no endereço declinado na inicial, para contestar os 

autos no prazo legal, consignando que, não apresentada a contestação, 

será decretada a sua revelia.

 Cumpra-se com urgência por se tratar de processo da META-2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046747 Nr: 44766-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DA EMPAER - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE MELO 

SOEHN - OAB:OAB/MT 15.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO pela perda do objeto, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1160811 Nr: 36255-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BONFIM - ME, HEITOR VERONEZ 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO URBANODE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, por restar prejudicada a necessidade de prosseguimento do 

feito pela evidente perda do seu objeto, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela perda do objeto, com fulcro no art. 

485, VI do CPC.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 894099 Nr: 25955-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMISES MARQUES FONTES, VILMA BARBOSA, 

HELENA FERREIRA SOARES, SANTINA COMELLI FERREIRA, JEANNETTE 

PAELO DE BARROS, CASTORINA GOMES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se quanto a petição de fls. 648/656.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1054984 Nr: 48729-29.2015.811.0041

 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: PEDRO AZEVEDO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19770, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA G. DE OLIVEIRA 

AQUINO - SUBPROCURADORA - GERAL DE DEF. MEIO AMBIENTE - 

OAB:5.494/MT

 Certifico que durante o prazo recursal da parte autora, a advogada LAÍS 

CAROLINE OLIVEIRA PINTO fez carga rápida para cópia dos autos e só 

devolveu em 05/10/18, razão pela qual remeto os autos para nova 

intimação.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033949-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo (ADVOGADO(A))

PRISCILA THAMIRES DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PRISCILA 

THAMIRES DE CAMPOS 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 do 

veículo FIAT UNO MILLE EX, ano/modelo 1999/2000, cor preta, placa 

LCY-1683, 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 

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 FIAT UNO MILLE EX, ano/modelo 1999/2000, 

cor preta, placa LCY-1683, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033889-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

JOAO BIAZON BASSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por JOÃO BIAZON BASSO contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO. No caso concreto, o Autor pretende a declaração de 

nulidade dos atos administrativos praticados a partir de autuação 

ambiental lavrada em 2016. Compulsando os autos, fica evidente que a 

matéria aqui discutida tem natureza eminentemente ambiental, motivo pelo 

qual não é este juízo, o competente, para sua apreciação. Em se tratando 

de ação que tem por objeto questão envolvendo o meio ambiente, a 

competência para processamento e julgamento da lide é da Vara 

Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução n. 001/99 do 

Tribunal Pleno do TJMT, que assim determina em seu art. 3º: Art. 3º - Ao 

Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente, com competência territorial 

nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande compete na esfera cível, 

processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas 

em lei, e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Fundação Estadual do meio ambiente - FEMA, e na esfera criminal, 

processar e julgar todas as infrações penais relativas ao Meio Ambiente, 

inclusive as de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei 

federal nº 9.099/95. Decidindo questão similar, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela competência da 

Vara Especializada do Meio Ambiente, senão vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA E DROGARIA 

– EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. Se a matéria objeto do mandado de 

segurança envolve questão ambiental, a competência é da Vara 

Especializada do Meio Ambiente (TJMT, Resoluções n°s. 007/96, 001/99, 

007/99). (TJMT. Agravo de Instrumento nº 50259/2015. Rel. Des. Márcio 

Vidal. Data de julgamento: 18-08-2015). Diante de todo o exposto, 

DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada do Meio 

Ambiente da Comarca da Capital, porquanto a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do art. 87 e 93 do CPC. Promova-se o 

cancelamento da distribuição, com a consequente remessa dos autos ao 

juízo competente, não sem antes constar os nossos cumprimentos. 

Providencie-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 
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ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031497-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO (REQUERENTE)

FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031497-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DE AMORIM 

MELO, FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: PREFEITURA DE 

CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, constata-se 

que nos presentes autos foi lançado despacho equivocado que 

determinou o cumprimento de Carta Precatória, o que não é o caso em 

apreço. Assim, promovo o cancelamento do movimento de ID 15541205, 

tornando sem efeito eventual publicação do ato. Pois bem. Da leitura atenta 

da exordial, depreende-se que a parte autora ajuizou Ação Cautelar 

Inominada Preparatória, nos exatos termos de como estabelecia o 

CPC/1973, fixando que se tratava de ação preparatória para futuro 

ajuizamento de ação principal, sendo que em seus pedidos finais requereu 

apenas a manutenção da medida cautelar pleiteada. No entanto, o Código 

de Processo Civil de 2015 extirpou as ações cautelares preparatórias, 

estabelecendo a “tutela cautelar requerida em caráter antecedente” que, 

em síntese, continua fundada na urgência da medida, exigindo-se a 

demonstração de perigo de dano ou risco à utilidade do processo, 

diferençando-se, neste ponto, da tutela antecipada que também pode ser 

fundamentada na evidência. Com a nova sistemática, a parte autora 

poderá limitar-se ao requerimento da tutela antecedente, sendo que após a 

análise deste requerimento, deverá aditar a petição inicial, no prazo de 15 

dias, complementando, nos mesmos autos, a sua argumentação e 

requerendo a confirmação do pedido final. Nesse passo, com base na 

fundamentação acima exposta, faculto ao Requerente emendar a inicial, 

nos termos do Art. 320 do CPC, para que adeque os pedidos constantes 

da inicial, com base na nova sistemática processual prevista nos arts. 303 

e seguintes do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030708-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENEDITO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, o valor referente às despesas do Sr. Oficial de 

Justiça em cumprimento de diligência no Bairro Porto, 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033938-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE CARVALHO MOREIRA (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1033938-33.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: BENEDITO DE CARVALHO 

MOREIRA IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. BENEDITO DE 

CARVALHO MOREIRA impetrou o presente mandado de segurança c/c 

pedido de liminar contra ato do PRESIDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, manuseando o presente processo 

verifico a ausência de documentos imprescindíveis à análise do pedido, 

qual sejam, o atual CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo do ano de 2017, comprovante de pagamento e quitação do IPVA – 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e Seguro 

Obrigatório do ano corrente. Desta maneira, faculto a parte Requerente, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando o documento 

retro mencionado, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do 

artigo 321 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 5 de 

outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031497-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO (REQUERENTE)

FLAVIA MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Nesse passo, com base na fundamentação acima 

exposta, faculto ao Requerente emendar a inicial, nos termos do Art. 320 

do CPC, para que adeque os pedidos constantes da inicial, com base na 

nova sistemática processual prevista nos arts. 303 e seguintes do 

CPC/2015. 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 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033938-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE CARVALHO MOREIRA (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: Desta maneira, faculto a parte Requerente, emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando o documento retro 

mencionado, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029414-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUGERIO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 215 de 429



Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

VW/FOX, ano/modelo 2012/2013, placas OAP-2073, cor predominante 

PRATA, renavam nº 00468379924, independentemente do pagamento de 

multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 701885 Nr: 36506-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIRA JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora a comparecer no balcão e 

proceder o desentranhamento dos documentos de fls. 50/51, nos termos 

da decisão de fls. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1335066 Nr: 16716-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETTANE GEICELLY DE ARRUDA E SILVA, EVA 

VALDIRENE DA CRUZ MIRANDA FRANÇA, JULITA GONÇALINA DE 

ALMEIDA, GEOVANA LOPES DA SILVA, JOSE MARIA DE ALMEIDA LARA, 

ILTO DOMINGOS DE BULHÕES, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 

JOANITA BATISTA DE ARRUDA, MARIA HELENA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Estado de Mato Grosso, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamada, nos termos do art. 509 e seguintes do 

CPC.

Para tanto, consigno o prazo improrrogável de 15 dias.

Decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1335068 Nr: 16718-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA FRANCISCA DA SILVA, ELIETE DA SILVA E 

SILVA, VERENICE HESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Estado de Mato Grosso, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamada, nos termos do art. 509 e seguintes do 

CPC.

Para tanto, consigno o prazo improrrogável de 15 dias.

Decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1335535 Nr: 16818-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETTANE GEICELLY DE ARRUDA E SILVA, EVA 

VALDIRENE DA CRUZ MIRANDA FRANÇA, JULITA GONÇALINA DE 

ALMEIDA, GEOVANA LOPES DA SILVA, ILTO DOMINGOS DE BULHÕES, 

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Estado de Mato Grosso, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamada, nos termos do art. 509 e seguintes do 

CPC.

Para tanto, consigno o prazo improrrogável de 15 dias.

Decorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032345-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA SOUZA NETA (EXEQUENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

WANDERLEY RUBENS DO AMARAL (EXEQUENTE)

MARIA LENALDA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

NIVALDO ALVES NAZARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDINALI AERE OAB - 052.768.308-60 (PROCURADOR)

GERONALDO MARTELLO FOSS OAB - 458.137.019-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (PJE 4) PROCESSO Nº 

1032345-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública, porquanto 

figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso, e, desta feita, deve se 

dar com base no art. 910 do CPC/2015. Assim, nos termos do artigo retro, 

cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos à execução no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, expeça-se o 

ofício-precatório, nos termos do art. 910, § I, do NCPC/2015. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033000-38.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

MARCELO DA LUZ CUNHA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1033000-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MARCELO DA LUZ CUNHA com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - 

DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo HONDA/CG 125 FAN KS – ano e 

modelo 2013, cor preta, chassi nº 9C2JC4110DR121904 placas NPJ-5686 

– RENAVAN nº 00579386902, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja 

concedida a segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em 

síntese, é o necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo 

HONDA/CG 125 FAN KS – ano e modelo 2013, cor preta, chassi nº 

9C2JC4110DR121904 placas NPJ-5686 – RENAVAN nº 00579386902, seja 

licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no banco 

de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo 

que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 15688513), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo HONDA/CG 125 FAN KS – ano e 

modelo 2013, cor preta, chassi nº 9C2JC4110DR121904 placas NPJ-5686 

– RENAVAN nº 00579386902, sem a exigência do pagamento prévio das 

multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 03 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024391-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BATTISTI & GRISON LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1024391-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por BATTISTI E GRISON LTDA. 

– ME, neste ato representado por seu sócio, o Sr. Lucinei Battisti, contra 

ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO – SEFAZ/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão do 

recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada Estimativa por 

Operação, determinando que a mesma seja enquadrada no Regime de 

Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria 

nº 144/2006. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, 

que tem como objeto social o “Comércio atacadista de matérias-primas 

agrícolas”, sob o CNAE Fiscal Principal sob nº 46.23-1-99, bem como os 

CNAE’s Fiscais 46.22-2-00 – Comércio atacadista de soja , exceto 

produtos perigosos e mudanças e 46.23-1-06 – Comércio atacadista de 

sementes, flores, plantas e gramas, estando sujeita ao recolhimento do 

ICMS. Assevera que está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime 

de Estimativa Simplificado, previsto no art. 157 e seguintes do RICMS/MT, 

onde todas as modalidades de reduções são afastadas para aplicar-se a 

redução média, sendo que o contribuinte tem sua carga tributária elevada, 

visto que se não há beneficio de redução de base de cálculo na origem, 

este não terá redutor de base de cálculo. Ressalta que a aplicação da 

carga tributária média implica a exclusão da apuração do imposto, bem 

como a substituição da sistemática de deduções, manutenção, estornos 

ou glosa de créditos, de modo que o Estado aplica a Carga Média prevista 

no Anexo XVI do RICMS/MT, independente dos produtos que constem na 

nota. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 
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Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. 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, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do recolhimento do ICMS pelo Regime de 

Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, determinando que a 

mesma seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 

131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 15059190, não vislumbro, nesta seara de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão 

da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante 

não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

aos agentes públicos. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se as 

autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 05 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028924-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GONCALVES TRINDADE - ME (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028924-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por LOURIVAL GONÇALVES 

TRINDADE - ME, neste ato representado por seu sócio, o Sr. Lourival 

Gonçalves Trindade, contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD e do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinada a suspensão do recolhimento do ICMS pelo Regime 

de Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, determinando que a 

mesma seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 

131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006. Aduz, em síntese, que 

é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o 

“Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas”, sob o CNAE Fiscal 

Principal sob nº 46.23-1-99, estando sujeita ao recolhimento do ICMS. 

Assevera que está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime de 

Estimativa Simplificado, previsto no art. 157 e seguintes do RICMS/MT, 

onde todas as modalidades de reduções são afastadas para aplicar-se a 

redução média, sendo que o contribuinte tem sua carga tributária elevada, 

visto que se não há beneficio de redução de base de cálculo na origem, 

este não terá redutor de base de cálculo. Ressalta que a aplicação da 

carga tributária média implica a exclusão da apuração do imposto, bem 

como a substituição da sistemática de deduções, manutenção, estornos 

ou glosa de créditos, de modo que o Estado aplica a Carga Média prevista 

no Anexo XVI do RICMS/MT, independente dos produtos que constem na 

nota. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. 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, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 
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para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do recolhimento do ICMS pelo Regime de 

Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, determinando que a 

mesma seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 

131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 15411168, não vislumbro, nesta seara de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão 

da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante 

não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

aos agentes públicos. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se as 

autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 05 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036322-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA (ADVOGADO(A))

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

MINERACAO APOENA S.A. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO/MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036322-03.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por MINERAÇÃO APOENA S/A e outros contra 

ato tido por ilegal de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO/MT e do GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS 

SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO/MT, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão 

da segurança para que seja declarado o direito do Impetrante, e de todas 

as suas filiais, em não recolher o ICMS devido na aquisição de energia 

elétrica sob a alíquota majorada de 27%, bem como que seja viabilizado 

perante a Fiscalização Estadual o pedido de restituição dos valores pagos 

indevidamente a título de ICMS, nos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento do presente writ. Aduzem, em síntese, que são pessoas 

jurídicas de direito privado que se dedicam à atividade de investigação, 

prospecção e pesquisa de quaisquer minérios e minerais, exploração, 

aproveitamento e administração de minas e jazidas em geral; 

comercialização de minérios e minerais; obtenção de alvarás e licenças de 

todas as espécies, nos termos da legislação disciplinadora da matéria; 

compra e arrendamento de terras, equipamentos e instalações, inclusive 

direitos e interesses no subsolo e superfície, entre outras atividades. 

Asseveram que, no exercício de suas atividades e para o regular 

funcionamento de suas estruturas organizacionais, consomem uma 

vultosa quantidade de energia elétrica, sendo que, normalmente, nas 

respectivas faturas de energia elétrica consumida é destacado o Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Relatam que o 

consumo da energia elétrica no Estado de Mato Grosso, na faixa de suas 

demandas, é tributado pelo ICMS à alíquota de 27% (vinte e sete por 

cento), com fundamento no art. 14, VII, alínea “a”, item “5”, da Lei nº 

7.098/98, percentual este bem maior do que a alíquota genérica de 17% 

(dezessete por cento) do referido imposto vigente no Estado. Pontuam que 

a aplicação da alíquota de 27% (vinte e sete por cento) ao consumo de 

energia elétrica é um afrontamento direto ao Princípio da Seletividade 

previsto na Constituição Federal (art. 155, § 2º, III), haja vista que a 

alíquota padrão aplicável pelo Estado do Mato Grosso seria de 17% nos 

termos do artigo 14, inciso I, da Lei 7.098/1998. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a medida liminar, 

consoante decisão de ID nº 11352966. Irresignado com a decisão retro, as 

Impetrantes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento objetivando a 

sua reforma, cumprindo o disposto no art. 1.018 do CPC/2015 (ID nº 

11656990), tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso negado 

provimento ao recurso (ID nº 12219819). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 11868602 e 13035616), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem, fundamentando-se na impossibilidade 

da redução da alíquota do ICMS pelo Poder Judiciário ante o princípio 

constitucional da separação dos poderes e da legalidade tributária. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Não 

é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 
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autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja 

declarado o direito do Impetrante, e de todas as suas filiais, em não 

recolher o ICMS devido na aquisição de energia elétrica sob a alíquota 

majorada de 27%, bem como que seja viabilizado perante a Fiscalização 

Estadual o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente a título 

de ICMS, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do presente writ. 

O cerne da questão posta em litígio pela Impetrante consiste em apurar e 

dirimir se a majoração da alíquota do ICMS incidente sobre a energia 

elétrica, considerando a vultuosa demanda consumida, com base no art. 

14, VII, alínea “a”, item “5”, da Lei nº 7.098/98, afronta ou não o princípio da 

seletividade previsto na Constituição Federal. Ab initio, importante ressaltar 

que o art. 155, § 2º, III da Constituição Federal dispôs que a seletividade na 

fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade agraciada ao legislador. 

Para melhor elucidar, transcrevo o referido dispositivo constitucional: “Art. 

155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior; (...) § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) 

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e 

dos serviços; (...)”. É sabido que o princípio da seletividade foi 

expressamente disposto na Constituição Federal com o intuito de 

preservar a incidência do imposto estadual em questão em consonância 

ao proposito do legislador vinculado ao ente público estatal 

correspondente. À vista disso, a expressão “poderá ser seletivo”, dada 

ao ICMS, destacada no dispositivo legal acima transcrito, conferiu ao 

legislador estadual uma extensiva margem de decisão, ao contrário do que 

foi estipulado ao IPI. Dessa maneira, podemos concluir que a fixação de 

quais mercadorias e serviços devem ser menos ou mais onerados pelo 

ICMS, selecionados em face da essencialidade de cada um, compete tão 

somente ao legislador estadual, o qual não pode ser substituído pelos 

Juízes ou Tribunais, sob pena de afronta ao princípio constitucional da 

independência dos Poderes. Assim, a medida imposta constitui uma 

situação que atende aos princípios constitucionais da seletividade, da 

capacidade contributiva e o da própria igualdade genérica ou tributária, 

contrariando as alegações perpetradas pelas Impetrantes, não 

demonstrando, dessa maneira, o direito líquido e certo das Autoras. 

Outrossim, referida questão já foi objeto da Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade nº 87002/2010, a qual tramitou perante o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo que foi fixado o entendimento 

de que “a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade 

conferida ao legislador, e não uma obrigatoriedade”, in verbis: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - REJEITADA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - 

PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - ESSENCIALIDADE - FACULDADE - 

DISCRICIONALIDADE - ALIQUOTA DIFERENCIADA - CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA. A federação sindical é parte legitima para propor ação 

declaratória de inconstitucionalidade, nos termo do artigo 124, VIII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Da interpretação do disposto no 

artigo 155, § 2º, inc. III, da Constituição da República e 153, § 2º, inc. I, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, extrai-se que a seletividade na 

fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador, e 

não uma obrigatoriedade. Levando-se em conta a essencialidade do 

produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a 

ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não 

cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão, sob pena de infringir o 

princípio da separação dos poderes”. (ADI 87002/2010, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/05/2011, 

Publicado no DJE 11/07/2011) – Destacamos. E assim vem decidindo este 

Eminente Sodalício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA 

INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA 

DE 27% – PRETENSÃO DE REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 153, §3º, INC. I DA CF/88) – 

INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – 

DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE 

DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO 

DESPROVIDO. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010) que a seletividade 

na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, 

sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto 

à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e 

determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob 

pena de afronta ao princípio da separação dos poderes”. (AI 

175457/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016). Daí porque se impõe a 

denegação da ordem. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de 

estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001279-68.2018.8.11.0041
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001279-68.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por RAFAEL 

JERONYMO BELO contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Volkswagen Novo Gol 1.0, 

ano/modelo 2012/2013, placa OBH-4148, cor prata, Chassi nº 

9BWAA05U3DP05U3DP081107 e RENAVAM nº 484931679 de sua 

propriedade (ID nº 11451280), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 11833081). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 8318444), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 13113601), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 
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perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Volkswagen Novo Gol 1.0, ano/modelo 2012/2013, placa 

OBH-4148, cor prata, Chassi nº 9BWAA05U3DP05U3DP081107 e 

RENAVAM nº 484931679 de sua propriedade (ID nº 11451280), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo Volkswagen Novo Gol 1.0, ano/modelo 2012/2013, 

placa OBH-4148, cor prata, Chassi nº 9BWAA05U3DP05U3DP081107 e 

RENAVAM nº 484931679 de propriedade do Impetrante (ID nº 11451280), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 
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reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II (IMPETRANTE)

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1007949-93.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por WASHINGTON 

OLIVEIRA TELLES II contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo VW, modelo Saveiro CT BM, ano/modelo 2014/2015, 

placa QBM-4019, chassi 9BWKB15U8FP061141 de sua propriedade (ID 

1409351), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietária legítima dos veículos acima discriminados e que foi 

surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação dos documentos dos 

veículos ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1448941). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 1573023), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça 

Estadual. Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em vista que o 

objeto do presente mandamus gira em torno do ato administrativo que 

vinculou a exigência do pagamento das multas ao licenciamento do 

veículo, não a validade das multas. Assim, rejeito a preliminar arguida. Da 

Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento 

de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros 

órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito 

estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em 

que pese a argumentação despendida pela autoridade coatora, não há 

que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que 

o objeto da presente demanda gira em torno do licenciamento anual do 

veículo de propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido 

pela autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo VW, modelo 

Saveiro CT BM, ano/modelo 2014/2015, placa QBM-4019, chassi 

9BWKB15U8FP061141 de sua propriedade (ID 1409351), sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, 

ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento 

de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 
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RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo VW, modelo Saveiro CT 

BM, ano/modelo 2014/2015,  p laca QBM-4019,  chass i 

9BWKB15U8FP061141 (ID 1409351), de propriedade da Impetrante, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007494-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone (AUTOR(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PROCESSO N°: 1007494-31.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Execução de Sentença 

proposta pelo MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando ver recebidos os 

créditos relativos à conversão da URV além do pagamento do valor 

atrasado. Citado o Executado, Estado de Mato Grosso, apresentou sua 

impugnação à execução, alegando a prescrição da pretensão aventada e 

pugnando pela extinção do feito na forma do art. 487, II do CPC, conforme 

se vê no ID n°. 6762385. Ao ID n°. 7999392, a parte exequente manifestou 

acerca da impugnação à execução, rechaçando os argumentos aduzidos 

pela executada e pleiteando pelo pagamento dos valores e posterior 

expedição da requisição de pequeno valor – RPV. Os autos me vieram 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. Verifica-se que o executado alegou que o título 

executado pela parte exequente encontra-se prescrito, uma vez que a 

sentença teve seu trânsito em julgado em 22 de janeiro de 2009, e a 

demanda teria sido proposta apenas no ano de 2016, estando, portanto, 

prescrita a pretensão individual nos termos do art. 1º do Decreto 

20.910/32. Em que pese as alegações despendidas pela executada, 

entendo que as mesmas não devem prosperar. Isso porque, o título judicial 

executado pela exequente inicialmente era ilíquido, e nesses casos, não 

corre prescrição da pretensão executória até ulterior aperfeiçoamento do 

título. A proposito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 

DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 

INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido está 

em sintonia com o entendimento do STJ no sentido de que, em se tratando 

se sentença ilíquida, o prazo prescricional para execução somente se 

inicia quando aperfeiçoado o respectivo título. 2. No caso, considerando 

que o termo inicial da prescrição foi definido em 8.4.2011, tendo a 

presente ação sido proposta em 30.8.2012, conclui-se pela não 

ocorrência da prescrição do direito de ação. 3. Ademais, para modificar o 

entendimento firmado no acórdão recorrido - aferindo se a pretensão para 

o recebimento dos atrasados do GTE passou a poder exercida em 

1.8.2007 com o apostilamento -, seria necessário exceder as razões 

colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no 

contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, 

conforme a Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 

1666607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (destacamos). AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA 

POR PARTE DOS CREDORES A FAZER DEFLAGRADA A CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE VALOR 

ILÍQUIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Na hipótese de sentença 

ilíquida, a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da 

execução de honorários advocatícios se inicia a partir do trânsito em 

julgado da sentença de liquidação, de acordo com precedentes deste STJ. 

(AgInt no REsp 1550338/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 

28/10/2016) (destacamos). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

DISCUSSÃO SOBRE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DECORRENTE DE ATO DO PODER JUDICIÁRIO QUE DETERMINA O 

DESMEMBRAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO COMPORTA 

EXECUÇÃO, POR ISSO NÃO TRANSCORRE O LAPSO PRESCRICIONAL. 

CONTRA A SUA FORÇA EXECUTÓRIA, ANTES DO SEU ACERTAMENTO. 

PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 664.993/RJ, REL. MIN. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, DJE 31.3.2016; AGRG NO RESP. 1.499.557/RJ, REL. 

MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 20.2.2015; AGRG NO RESP. 1.444.185/RS, 

REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 24.6.2014. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO, A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O 

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FINALIZAR A FASE DE 

LIQUIDAÇÃO E DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DO JULGADO. 1. Trata-se de 

Recurso Especial que visa à reforma do julgado proferido em sede de 

Apelação pelo TRF da 5a. Região, que manteve a sentença, por entender 

que a execução teria sido proposta após superado o prazo de 5 anos do 

trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito requerido. 2. Esta 

Corte, inúmeras vezes, já se manifestou, em passado recente, que o lapso 
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prescricional da Ação de Execução só tem início quando finda a liquidação 

da sentença. Precedentes: AgRg no AREsp. 664.993/RJ, Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.3.2016; AgRg no REsp. 

1.499.557/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2015; AgRg no 

REsp. 1.444.185/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.6.2014. 3. No 

caso, o trânsito em julgado da ação de cognição ocorreu em 30.8.2006 

(fls. 315); o SINDSPREV requereu, no dia 14.3.2008 a intimação da União 

para apresentar as fichas financeiras dos substituídos (13.188 Servidores 

Públicos Federais); o Magistrado teria proferido decisão no dia 19.8.2008, 

determinando o desmembramento do feito em grupos de 20 substituídos e 

que a União fosse intimada para apresentar as fichas financeiras de cada 

um deles; o Magistrado aplicou a prescrição entendendo que o 

desmembramento ocorreu após a prescrição, fixando como marco final, 

30.8.2011, ou seja, após o quinquênio do trânsito em julgado da ação de 

conhecimento (fls. 615). 4. Não se mostraria razoável, nem justo e nem 

equitativo favorecer-se o devedor condenado com a fluência do lapso 

prescricional da sua obrigação judicialmente definida e imposta, quando o 

procedimento de liquidação da conta respectiva se deveu à falta de dados 

que deveriam ter sido por ele (devedor) previamente disponibilizados ao 

exequente. 5. Assim, o Tribunal de origem não proferiu entendimento 

conforme a jurisprudência desta Corte, pois aplicou a prescrição 

intercorrente, entendendo que o prazo se iniciou com o trânsito em julgado 

da ação de cognição. Contudo, por se tratar de sentença ilíquida, não teria 

como correr o prazo prescricional no presente caso; e, se porventura 

corresse, teria que ser contabilizado a partir da decisão que determinou o 

desmembramento e não do trânsito em julgado da ação originária. 6. 

Recurso Especial provido, para afastar a prescrição, determinando-se o 

retorno dos autos à origem e dar continuidade ao processo de liquidação, 

devendo a União apresentar os documentos aptos a permitir que o 

Sindicato promova a execução dos seus substituídos. (REsp 1578979/PE, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 07/06/2016, DJe 21/06/2016) (destacamos). In casu, cumpre ressaltar 

que o título judicial da exequente só fora aperfeiçoado quando da emissão 

do atestado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que liquidou o 

título e informou o saldo relativo as diferenças salariais da URV, atestado 

esse emitido somente em 02.12.2014, por esta razão, não há que se falar 

em prescrição da pretensão executória. Neste contexto, levando em 

consideração a condenação do Ente Público Estadual na ação proposta 

pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso – SINJUSMAT, que determinou a incorporação de 11,93% 

referentes à conversão da URV além do pagamento do valor atrasado, 

devidamente corrigido, e ainda, o atestado que liquidou o título da 

exequente emitido em 2014, entendo que a presente execução deve 

prosseguir, com a consequente homologação dos valores. DISPOSITIVO. 

ISTO POSTO, rejeito as preliminar aventada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO, 

acolhendo a pretensão da exequente, vindicada na execução, e 

HOMOLOGO OS CÁLCULOS constantes do atestado ID n°. 1101272, que 

deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 25.03.2015, após o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), com juros mora de 0,5% 

ao mês, e, via de consequência, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO, até seus ulteriores termos. Condeno o Executado ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, ficando suspenso em virtude da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão, após, remetam-se os autos ao contador judicial 

para a atualização dos valores constantes do atestado ID n°. 1101272, 

para posterior requisição do pagamento da obrigação de pequeno valor - 

RPV, nos termos do art. 535 §°3, II, do NCPC/2015, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025098-34.2018.8.11.0041
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IZABEL FERREIRA DE JESUS (IMPETRANTE)
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Diretoria do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1025098-34.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por IZABEL FERREIRA DE JESUS, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca Fiat Palio Fire Economy 2011 de placa 

OAV 4746, chassi nº 8AP17164LC3011506 de cor cinza, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

14737278. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 
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para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Fiat Palio Fire Economy 2011 de placa OAV 4746, chassi nº 

8AP17164LC3011506 de cor cinza, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022935-81.2018.8.11.0041
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RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

VITOR LUCIANO DA SILVA (IMPETRANTE)
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DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1022935-81.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por VITOR LUCIANO DA SILVA, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca S10 EXECUTIVE D, placa OAU 0208, 

chassi 9BG138SP0BC495328, renavan 00411914456, sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, por 

isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo 

impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 14466478. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 
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prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca S10 EXECUTIVE D, placa OAU 0208, chassi 

9BG138SP0BC495328, renavan 00411914456, 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 
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municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016571-93.2018.8.11.0041
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1016571-93.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LUIZ SÉRGIO BARCO HERNANDES, com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca PEUGEOT 207 PASSION XS, PLACA: 

NPC – 5232, CHASSI: 9362NN6AYBB078929, RENAVAM: 325029695, 

MODELO: 2011/2011, COR: BRANCA, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 13801504. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 
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trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. ademais, não há que se falar em incompetência da justiça 

estadual, uma vez que não está a se discutir a legalidade na aplicação das 

multas, mas tão somente verificar a legalidade ou não de seu 

condicionamento para licenciar e transferir o veículo objeto dos autos. 

Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois presente o 

direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro 

destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca PEUGEOT 207 PASSION XS, PLACA: NPC 

– 5232, CHASSI: 9362NN6AYBB078929, RENAVAM: 325029695, 

MODELO: 2011/2011, COR: BRANCA sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1002399-20.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por FAGNER FERNANDO DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca Honda, modelo Civic, 

ano/modelo 2009/2009, placa KAP-5231, cor preta, sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, 

devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido 

de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 515302. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 
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de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca Honda, modelo Civic, ano/modelo 

2009/2009, placa KAP-5231, cor preta, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1013456-64.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ADRIANO FARIAS SALEM, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca TOYOTA/COROLLA ALTIS20FX, COR 

PRATA, ANO 2013/2014, PLACA OBP0136, CHASSI Nº: 

9BRBD48E6E2612745, RENAVAM Nº: 00538176121, cor preta, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

13378673. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 
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líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca TOYOTA/COROLLA ALTIS20FX, COR 

PRATA, ANO 2013/2014, PLACA OBP0136, CHASSI Nº: 

9BRBD48E6E2612745, RENAVAM Nº: 00538176121, sem o prévio 
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pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019019-73.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por LAURA ISABEL 

MARQUES VASCONCELOS DE ALMEIDA e VERA LUCIA NASCIMENTO 

SILVA contra ato indigitado coator de lavra do PRESIDENTE/SECRETÁRIO 

DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança, confirmando a liminar deferida, para que seja 

determinada a cassação das decisões que indeferiram os pedidos de 

aposentadoria das Impetrantes (Portarias nº 319/2017, 322/2017 e 

346/2017) e, em decorrência, seja concedida as aposentadorias por 

tempo especial para Impetrante Laura (matricula nº 2556321) e para 

impetrante Vera na sua 1ª cadeira (matricula nº 2559568) e na 2ª cadeira 

(matricula nº 2577960). Requer, ainda, que seja determinado o pagamento 

de um salário extra para cada mês trabalhado desde a data do 

indeferimento da aposentadoria até o deferimento definitivo da presente 

segurança. Aduzem, em síntese, que são professoras de carreira, sendo 

que ambas possuem mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição nas 

funções de magistério, ocorre que no dia 02.06.2017 tiveram os seus 

pedidos de concessão de aposentadoria especial por Tempo de 

Contribuição indeferidos, onde não foi reconhecido o tempo para 

aposentadoria especial de ambas com argumento de que exerceram 

função com nomenclatura “supervisor escolar”, função que teoricamente 

não é reconhecida como magistério, não atingindo assim os 25 anos 

exigidos para tal aposentadoria. Afirma que Laura foi nomeada na função 

de professora PD classe “F” – 40 horas a partir de 18.01.88 (matricula nº 

2556321), lecionando em sala de aula até ocupar a função de “supervisor 

escolar” em 03.02.94, função essa conhecida como “coordenador 

pedagógico” nos dias atuais, ficando nessa mesma função até dia 

01.02.2003 (09 anos), somando no total seu tempo de serviço para 

aposentadoria 29 anos, 04 meses e 09 dias. Conta que Vera possui 02 

cadeiras, na primeira foi nomeada na função de professora PE classe “F” 

20 horas - a partir de 08.06.88 (matricula nº 2559568), na segunda foi 

nomeada na função de PE classe “F” 20 horas a partir de 20.02.1992 

(matricula nº 2577960), em ambas as cadeiras lecionou em sala de aula 

até ocupar a função de “supervisor escolar” em 22.06.92, função essa 

conhecida como “coordenador pedagógico” nos dias atuais, ficando 

nessa mesma função até dia 01.02.2003 (10 anos 08 meses), somando no 

total seu tempo de serviço para aposentadoria 30 anos, 10 meses e 14 

dias na 1ª cadeira e 25 anos, 02 meses e 28 dias na 2ª cadeira. Relata 

que no final de 1999, para unificar nacionalmente as nomenclaturas dos 

cargos da educação, o município de Cuiabá aboliu o termo “supervisor 

escolar” e passou a utilizar termo “coordenador pedagógico” para a 

mesma função pedagógica, não mudando em nada suas atribuições, tanto 

que as impetrantes permaneceram no mesmo cargo e exercendo as 

mesmas funções por mais 03 anos de mandato. Pontua que, não obstante 

terem continuado exercendo a mesma função, mas com uma nomenclatura 

diferente, foi subtraído da Impetrante Laura 06 anos do tempo de 

contribuição, bem como 07 anos, 08 meses e 14 dias da impetrante Vera, 

referente à 1ª cadeira, e 07 anos, 07 meses e 14 dias referente à 2ª 

cadeira, obstaculizando a concessão de suas aposentadorias especiais. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi indeferida (ID nº 8314126). O Município de Cuiabá manifestou-se 

nos autos (ID nº 9229766), alegando, em sede de preliminar, a 

inadequação da via eleita e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem, 

sob o fundamento de que o Mandado de Segurança não é meio 

substitutivo da ação de cobrança. Parecer Ministerial acostado aos autos 

(ID nº 9455570), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado 

pelo prosseguimento do presente feito independentemente do 

pronunciamento daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, 

entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de 

direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma 

vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à 

disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questão 

preliminar, passo a análise da mesma. PRELIMINAR Da Inadequação da Via 

Eleita. Não merece prosperar a referida preliminar. Nestes autos, não se 

discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, 

mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública que 

entende ser a parte Autora como ilegal, o qual perfeitamente pode ser 

atacado pela via do Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser 

inadequada à utilização do Mandado de Segurança para atacar o ato 

administrativo acima mencionado. DO MÉRITO Não é demais salientar que o 

Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja determinada a cassação das decisões que 

indeferiram os pedidos de aposentadoria das Impetrantes (Portarias nº 

319/2017, 322/2017 e 346/2017) e, em decorrência, seja concedida as 

aposentadorias por tempo especial para Impetrante Laura (matricula nº 

2556321) e para Impetrante Vera na sua 1ª cadeira (matricula nº 2559568) 

e na 2ª cadeira (matricula nº 2577960). O cerne da questão posta em 

litígio, a qual já foi amplamente discutida pelos tribunais pátrios e 

superiores, versa sobre a contagem do tempo de serviço para fins de 

aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º e 201, §8º da Constituição 

Federal, que assim dispõem: “Art. 40. (...) § 1º Os servidores abrangidos 

pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17: (...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 
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dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 

homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher; (...) § 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão 

reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o 

professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio. (...)”. “Art. 201. (...) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do 

parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que 

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (...)”. 

Corroborando com os dispositivos constitucionais acima transcritos, a Lei 

Federal nº 11.301/06 veio regulamentar o que se entende por funções de 

magistério, senão vejamos: “Art. 1º. (...) ‘Art. 67. (...) § 2º Para os efeitos 

do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição 

Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por 

professores e especialistas em educação no desempenho de atividades 

educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica 

em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da 

docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 

assessoramento pedagógico.’ (...)”. Partindo de uma interpretação 

teleológica da norma, não há como afastar a proteção que o constituinte 

quis outorgar àqueles especialistas em assuntos educacionais, os quais, 

sem dúvida, muito embora deslocados para atividades que não sejam 

conduzidas dentro das salas de aula, são professores, e dedicam-se às 

atividades educacionais de apoio à docência, como são os cargos de 

direção e supervisão, integrantes da carreira de magistério lato sensu. 

Imprimir interpretação restritiva à norma consubstanciaria em nítida 

violação à isonomia, porque beneficiaria apenas àqueles que exercem 

suas funções em sala de aula em prejuízo daqueles que progredissem na 

carreira. Esse é o entendimento recentemente manifestado pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal, vejamos: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA 

ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). 

CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA 

SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, 

da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço 

prestado por professor na escola em funções diversas da docência para 

fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da 

Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos 

termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da 

aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, 

conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das 

atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e 

assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de 

educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral 

da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência 

do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A 

do Regimento Interno”. (RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE 

MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 

13-11-2017 ) – Destacamos. No presente caso, do exame dos fatos 

expostos e da documentação acostada aos autos, constata-se que 

ambas as Impetrantes são servidoras públicas desde o ano de 1988, 

nomeadas para exercer o cargo de professora de educação básica, 

sendo que, ao requererem a concessão das suas aposentadorias em 

caráter especial, seus pedidos restaram indeferidos, sob o fundamento de 

que a função exercida entre os anos de 1994 a 2003, qual a seja a de 

“supervisor escolar”, não se enquadra como função de magistério, 

subtraindo o tempo laborado na referida função. Ressai, também, que a 

primeira Impetrante, a Sr.ª Laura, foi nomeada na função de professora PD 

classe “F” – 40 horas a partir de 18.01.88, lecionando em sala de aula até 

ocupar a função de “supervisor escolar” em 03.02.94, função essa 

conhecida atualmente como “coordenador pedagógico”, ficando nessa 

mesma função até dia 01.02.2003, somando no total seu tempo de serviço 

para aposentadoria 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) 

dias (ID nº 8190567). Ainda, verifica-se que a segunda Impetrante, a Sr.ª 

Vera, foi nomeada na função de professora PE classe “F” 20 horas, em 

08.06.88, sendo posteriormente nomeada na função de PE classe “F” 20 

horas a partir de 20.02.1992, sendo que em ambas as cadeiras lecionou 

em sala de aula até ocupar a função de “supervisor escolar” em 22.06.92, 

ficando nessa mesma função até dia 01.02.2003, somando no total seu 

tempo de serviço para aposentadoria 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 

14 (quatorze) dias na 1ª cadeira e 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) 

meses e 28 (vinte e oito) dias na 2ª cadeira (ID nº 8190562). Em que pese 

a fundamentação utilizada pela municipalidade para o indeferimento do 

pleito administrativo, entendo que ela não se mostrou razoável. Não 

obstante as Impetrantes tenham sido nomeadas para o cargo de 

“supervisor escolar” no período compreendido entre 1992 e 2003, também 

exerceram a função de “coordenador pedagógico” (ID nº 8190567 e 

8190562). Ademais, levando em consideração a regulamentação 

explicitada na Lei Municipal nº 3.330/94, vigente à época, perfilho do 

entendimento de que, ainda que haja uma divergência na nomenclatura 

entre o cargo e a função exercida, considerar-se-á que as atividades 

desenvolvidas pelas Impetrantes correspondem à missão do magistério 

para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial. Melhor 

elucidando, transcrevo teor da referida legislação municipal, in verbis: 

“Art. 4º Para os efeitos desta lei entende-se: I - Por Grupo Ocupacional 

Magistério: o conjunto de professores, especialistas de educação que 

desempenham atividades docentes ou de administração, supervisão, 

orientação, planejamento e inspeção das unidades escolares, Técnicos de 

Administração Escolar, Técnico em Multi-meios Didáticos, Técnico em 

Nutrição Escolar e Técnico em Manutenção da Infra-estrutura Escolar; 

(...)”. “Art. 95 A função de Coordenador Pedagógico será composta por 

Pedagogo, independente da área de habilitação, com a função de 

supervisor escolar, de acordo com o porte da escola”. “Art. 96 Cabe à 

Coordenação Pedagógica orientar, acompanhar, dinamizar e avaliar a 

programação básica do ensino, com vistas a melhores padrões de 

eficiência e qualidade, assegurando à Escola a necessária flexibilidade 

didática, incentivando-lhe a originalidade, a criatividade e mediador do 

processo político-pedagógico”. Com efeito, não se mostra certa a 

alegação de que as Impetrantes não exerceram a função de magistério, 

requisito imprescindível para a concessão da aposentadoria especial, pelo 

simples fato de que a nomenclatura entre as duas funções exercidas são 

diversas, ainda mais porque as atribuições exercidas são 

correspondentes, como declarado pela própria municipalidade nas fichas 

funcionais. Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, 

transcrevo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAGISTÉRIO PÚBLICO – 

APOSENTADORIA ESPECIAL – EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE 

PROFESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 40, § 5o, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – 

CONFIGURADA – APOSENTADORIA CONCEDIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A Constituição da República Federativa do Brasil garante a 

aposentadoria especial ao professor que comprove o tempo de serviço, 

exclusivamente, no efetivo exercício das funções de Magistério na 

Educação Infantil no Ensino Fundamental e Médio. REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAGISTÉRIO 

PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – EFETIVO EXERCÍCIO DAS 

FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 40, § 

5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – 

SENTENÇA RATIFICADA.O atraso no deferimento da aposentadoria, 

embora cause aborrecimento, não tem, em tese, o condão de atentar 

contra a honra e a dignidade da pessoa, de modo a agredir seu patrimônio 

moral, uma vez que, para que ocorra a indenização por dano moral, não 

basta a existência de danos hipotéticos. É necessária a comprovação de 

que a inércia administrativa tenha causado ao servidor ofensa à sua 

reputação”. (Apelação / Remessa Necessária 115349/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017) – Destacamos. Logo, podemos 

concluir que as Impetrantes preencheram todos os requisitos necessários 

para a concessão da almejada aposentadoria especial, não se mostrando 

correta a decisão administrativa perpetrada pela autoridade coatora. 

Quanto ao pedido do pagamento de um salário para cada mês trabalhado 

desde a data do indeferimento da aposentadoria até a prolação da 

sentença, entendo que não merece acolhimento. Isso porque o rito 

utilizado não é o meio adequado para alcançar o referido pedido, eis que, 

a teor da Súmula nº 269 do STF, “o mandado de segurança não é 

substitutivo de ação de cobrança”. Daí porque, impõe-se a concessão 

parcial da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, CONCEDO EM PARTE 
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A SEGURANÇA pleiteada, para determinar a cassação das decisões que 

indeferiram os pedidos de aposentadoria das Impetrantes (Portarias nº 

319/2017, 322/2017 e 346/2017) e, consequentemente, determino à 

autoridade coatora que conceda as aposentadorias por tempo especial 

para as Impetrantes Laura (matricula nº 2556321) e Vera na sua 1ª 

cadeira (matricula nº 2559568) e na 2ª cadeira (matricula nº 2577960), e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016728-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1016728-03.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por ISMAEL DA SILVA CAMPOS 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência dos 

pedidos para o fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a 

sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o 

fornecimento do medicamento denominado “Nintedanibe 150 mg – 01 

cápsula de 12/12 h”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID 

nº 7644560). Aduz, em apertada síntese, que é portador de fibrose 

pulmonar idiopática – IPF (CID J 84.1) há cerca de 02 (dois) anos, doença, 

crônica, progressiva e sem cura conhecida, razão pela qual seu médico 

lhe indicou uso da medicação supra mencionada em caráter de urgência, 

sob pena de regressão da doença, de modo que corre alto risco de vir a 

óbito. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 7803388), 

o qual emitiu parecer (ID nº 7942504), o qual informa acerca da 

recomendação do medicamento objeto da presente demanda, contudo, 

ressalta que referido fármaco não está assegurado pelo SUS. Foi deferida 

a tutela provisória de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 

7963129. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação aos autos (ID nº 8115181), pugnando, no mérito, 

pela improcedência dos pedidos, argumentando, entre vários pontos, que, 

devido à necessidade de promover a dispensação e gerenciar 

adequadamente os mais diversos tipos de tratamentos, são criados 

procedimentos e protocolos clínicos que objetivam estabelecer claramente 

os critérios de diagnósticos de cada doença, o tratamento preconizado e 

os medicamentos disponíveis, bem como repercussão orçamentária 

imediata, uma vez que não pode este ente federativo ser compelido a 

realizar despesas sem prévia datação orçamentária específica e 

suficiente. A Requerente manifestou-se nos autos informando o 

descumprimento da tutela provisória de urgência deferida, bem como 

requereu a realização de bloqueio de valores (ID nº 8330695). Bloqueio 

realizado (ID nº 9336302). A Autora apresentou a prestação de contas 

dos serviços médicos realizados pela empresa, comprovando a utilização 

dos valores bloqueados (ID nº 9976030 e 9976034). Réplica acostada aos 

autos (ID nº 11151758), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos, informando o cumprimento do provimento 

antecipatório (ID nº 13666901). Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para seja determinado ao Requerido que cumpra 

com a sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o 

fornecimento do medicamento denominado “Nintedanibe 150 mg – 01 

cápsula de 12/12 h”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID 

nº 7644560). Colhe-se dos autos que o Requerente é portador de fibrose 

pulmonar idiopática – IPF (CID J 84.1) há cerca de 02 (dois) anos, doença, 

crônica, progressiva e sem cura conhecida, razão pela qual seu médico 

lhe indicou uso da medicação supra mencionada em caráter de urgência, 

sob pena de regressão da doença, de modo que corre alto risco de vir a 

óbito. É cediço que o direito à saúde se qualifica como garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa toada, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Constituição Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável 

desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o 

qual trata do chamado “Piso Vitais Mínimos”, e 196, ambos da Constituição 

Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o 

acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para 

saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, 

adequado tratamento médico, bem como a realização de exames 

imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos necessários ao 

seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de todos os 

direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa 

humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos 

da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos 

segundo os ditames da justiça social, graças à formação de uma 

consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos direitos 

de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir as 

desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Dessa maneira, 

mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, 

cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua obra, onde dispõe acerca do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico 

que instruiu a inicial (ID nº 7644560), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em Pneumologia, Dra. Karime Schelini – CRM/MT nº 5754, não 

sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, 

tampouco da necessidade da realização do tratamento médico solicitado, 

motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de prévia 

autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que 

não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência digna, direito 

este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É nesse 

sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. 

DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa 

determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a 

implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e 

igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua 

promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não 

preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de medicamento 

em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito 

de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a 

respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto 

capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no 

sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao 

Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição 

Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o 

cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços 

públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 2004/0063271-1 – 

REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – Destacamos. E seguindo 

este mesmo entendimento, a remansosa e pacífica jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado, como ora 

se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - 

NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE POLÍTICO - 

POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado assegurar 

a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, 

sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto relacionado 

ao fornecimento de medicamentos e atendimento médico-hospitalar. É 

admissível a imposição de multa coercitiva ao agente político responsável 

pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 144687/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 

14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Portanto, uma vez 

demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na 

exordial, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para 

condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado ao Requerente, Irani 

Vieira Luz Lima, o fornecimento do medicamento denominado “Nintedanibe 

150 mg – 01 cápsula de 12/12 h”, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 7644560), ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §2º, 

§3º e §8º do CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003624-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EMBARGANTE)

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos etc. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41306 Nr: 2292-93.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PAULO AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE E 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DE MATO GROSSO -SEMA, SR. JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.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.Publique-se. 
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Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, arquive-se com as 

baixas de estilo. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de outubro de 2018.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31112 Nr: 10533-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA SANTA ROSA LTDA EPP, EGIDIO 

FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA JR - 

OAB:MT-5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:OAB/MT 13.685

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: AGRÍCOLA SANTA ROSA LTDA-EPP E EGÍDIO FREDERICO

Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos formulados pela representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL à fl. 283.

2. Desse modo, AUTORIZO a alteração do item III da proposta de 

suspensão condicional do processo em relação ao réu EGÍDIO 

FREDERICO, devendo, a partir de então, juntar aos autos trimestralmente 

laudo médico com a finalidade de demonstrar seu atual estado de saúde 

durante o prazo de suspensão condicional do processo (fl. 266/267).

3. INTIME-SE a empresa ré para que junte aos autos o licenciamento 

ambiental de sua atividade, no prazo de 30 (trinta) dias.

4. INTIME-SE o réu EGÍDIO FREDERICO para que comprove o pagamento da 

segunda parcela do acordo firmado à fl. 266/267, bem assim para que 

junte aos autos laudo médico nos termos do item 2.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31193 Nr: 15709-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVEIRA, COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA EPP, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderado 

Dias - OAB:3549, Bruno Medeiros Pacheco - OAB:6065, Denise 

Alves da Cunha - OAB:10.110

 VISTOS. Colhe-se dos autos que os denunciados não foram localizados 

para serem intimados e a defesa não foi intimada, eis que não publicada a 

decisão que designou o presente ato. Diante do exposto, dou por 

prejudicado o presente e redesigno a audiência para o dia 25-03-2019, às 

15h30. Requisitem-se/intimem-se as testemunhas. Intimem-se os 

denunciados e a defesa, observando o fato de que a acusada COMPRE 

MAIS SUPERMERCADOS LTDA EPP deverá ser intimada na pessoa do 

administrador de sua massa falida, o Dr. BRUNO MEDEIROS PACHECO. Os 

presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40559 Nr: 1855-52.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHELTON CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por WHELTON CORREA 

MARTINS, qualificado nos autos, em face de ato tido coator do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a concessão da medida liminar, 

consistente na determinação para suspender a exigibilidade do crédito, 

bem como determinando que o impetrado expeça Certidão Positiva com 

Efeitos Negativos, sem que haja a obrigatoriedade do pagamento do débito 

executado nos autos de Código 28401 em trâmite na Vara Especializada 

do Meio Ambiente - VEMA.

Alega que o impetrado move em seu desfavor ação de execução fiscal n. 

606-37.2016.811.0082 – Código 28401, que tramita perante a VEMA, em 

que busca o recebimento de multa ambiental, advinda do Auto de Infração 

n. 0019708, lavrado pela SMADES.

Afirma que referida execução fiscal foi julgada extinta em razão do 

reconhecimento da ocorrência da prescrição do débito originário do Auto 

de Infração n. 0019708, tendo o Município de Cuiabá apresentado Recurso 

de Apelação pleiteando a reforma da sentença, sendo que os autos 

aguardam remessa para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Informa que o processo se arrasta há mais de 02 (dois) anos e mesmo 

diante de uma decisão extintiva, o Município de Cuiabá nega-se 

veementemente a fornecer Certidão Positiva com Efeitos Negativos, 

causando sérios prejuízos ao impetrante.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/62.

A liminar foi parcialmente deferida às fls. 63/64.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ ingressou no feito como assistente litisconsorcial 

às fls. 70/78-v. Em síntese, alega o cumprimento da liminar, informando a 

suspensão do débito com a emissão da certidão positiva com efeitos de 

negativa, bem como ausência de prova pré-constituída do impetrante e 

decadência do direito de impetrar mandado de segurança. No mérito, alega 

ausência dos requisitos para suspensão da exigibilidade do débito. Juntou 

documento à fl. 79.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito sem resolução de 

mérito, pela perda do interesse processual ante a expedição da certidão 

positiva com efeitos de negativa e ainda a suspensão da exigibilidade do 

débito.

 Assim, considerando que o Município de Cuiabá promoveu à expedição da 

certidão positiva com efeitos de negativa e ainda a suspensão da 

exigibilidade do débito, objeto destes autos, a extinção do processo é 

medida que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, dispõe 

que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24 Nr: 288-21.1997.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Defesa do Rio Coxipó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serrou & Serrou Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Silveira - OAB:3634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Fabrício de Souza - 

OAB:5480, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT, LUCAS DIAS DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 16.929, ROBERTO DIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:OAB/MT 15.556, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

4.464 A

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos a fim de intimar as partes para manifestar sobre o valor apresentado 

pelo contador e requerer o que de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 164558 Nr: 11873-39.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE DOS SANTOS, Cpf: 

82990301100, Rg: 1171457-3, Filiação: Maria da Guia dos Santos, data de 

nascimento: 27/04/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

Telefone 3637 9136. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado, Senhor Alexandre dos Santos, para 

comparecer à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que ocorrerá no dia 11 

de março de 2019, às 13:30, no Plenário do Júri desta Comarca de Cuiabá, 

endereço no rodapé.

Despacho/Decisão: Autos código nº 164558Vistos, etc;Não havendo 

diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, 

DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado 

seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão 

designo para o dia 11 de março de 2019, às 13h30min, no Plenário do 

Tribunal do Júri desta capital.Tome a Srª Gestora as providências cabíveis 

à realização do ato, expedindo-se o necessário. Requisitem-se as F.A.C. 

c o m o  d e  c o s t u m e  e  r e q u e r i d o  p e l a s 

partes.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018

Monica Catarina Perri Siqueira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 542468 Nr: 33855-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA, JONATHAN TEODORO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - OAB:MT 

2.301A, DANIELY MARTINS DE VASCONCELHOS - OAB:21.617, DIOGO 

PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Autos código n° 550664

Vistos, etc.

I- Distribua-se.

II-Solicite-se ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande/MT, as 

mídias das audiências realizadas às fls. 1020/1029 e 1093/1100.

III-Sem prejuízo, designo o dia 28 de novembro de 2018, às 09h, para o 

julgamento dos acusados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de 

França Silva e Jonathan Teodoro de Carvalho, pelo Tribunal do Júri desta 

Capital.

Às providências.

Intimem-se.

Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2018.

 Mônica Catarina Perri Siqueira

 Juíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390783 Nr: 15495-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON REIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 1027-46.1999.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO LEITE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Sebastiana de Oliveira 

- OAB:19.174

 Vistos, etc.Trata-se de execução penal de Célio Leite Ramos, na qual 

cumpre a pena unificada de 19 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.À fl. 

505, a Defensoria Pública requereu a submissão do recuperando a 

tratamento médico, uma vez que o mesmo esta sentindo fortes dores de 

dente.É o breve relatório. Decido.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 a assistência médica está sendo negada pela direção do 

estabelecimento prisional onde o recuperando está segregado.Nessa 

perspectiva, sabe-se que as questões concernentes à saúde 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 VII, e par. único da LEP, de maneira que efetuar 

requerimento diretamente ao judiciário com tal finalidade, implica em 

violação frontal ao referido dispositivo.A propósito, eis a 

jurisprudência:TJSC – Agravo de Execução Penal interposto contra 

decisão que não apreciou os DE REALOCAÇÃO DO APENADO PARA 

CELA ADEQUADA QUE TAMBÉM SE INSERE NAS HIPÓTESES DE 

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA INTERNA DA UNIDADE. PEDIDOS DE 

OPORTUNIDADE DE TRABALHO NA UNIDADE PRISIONAL, FORNECIMENTO 

DE VESTUÁRIO, ITENS BÁSICOS DE HIGIENE. NÃO CONHECIMENTO. 

MATÉRIA QUESTIONADA QUE FOI OBJETO DE RECURSO DE AGRAVO EM 

EXECUÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTO, DEVIDAMENTE APRECIADO 

NESTA SESSÃO DE OMISSÃO DA AUTORIDADE PRISIONAL. DECISUM 

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (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 nossoDiante disso, à míngua de provas acerca do 

esgotamento das vias administrativas, indefiro o pedido formulado pela 

defesa do recuperando.Intime-se a defesa da presente decisão.Por fim, 

reitere o ofício de fl. 504.Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018.LEONARDO DE 

CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA- Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 1027-46.1999.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO LEITE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Sebastiana de Oliveira 

- OAB:19.174

 Ofício n.º 25/18/Gab II. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018.De: Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal- Gab. II, da Comarca de Cuiabá/MT, Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Marcos  Machado ,  R e l a t o r  d o  H a b e a s  C o r p u s  n . º 

1011325-45.2018.8.11.0000.Senhor Relator:Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 1ª Secretaria Criminal, recebido nesta data, expedido nos 

autos do Habeas Corpus N.º 1011325-45.2018.8.11.0000, impetrado 

nesse colendo Tribunal em favor do paciente CÉLIO LEITE RAMOS. 

Trata-se de execução penal de Célio Leite Ramos, na qual cumpre a pena 

unificada de 19 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.No cálculo de pena 

juntado à fl. 461 consta que o paciente atingiu o requisito objetivo para 

progressão ao regime semiaberto no dia 02.08.2018.Com vista dos autos o 

Ministério Público anifestou-se contrariamente a progressão e requereu 
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que fosse oficiado ao juízo da 5ª vara criminal (autos de código 448619) 

ao regime semiaberto.No dia 22.08.2018, este Juízo determinou a 

expedição de ofício ao Juízo da 5ª vara criminal, solicitando a guia de 

execução penal/código nº 448619, a fim de proceder a unificação das 

penas, bem como nortear o regime de cumprimento de pena, nos termos 

do artigo 111 da LEP.O referido ofício foi expedido em 23.08.2018 (fl. 504), 

contudo, até o momento, o Juízo da 5ª vara criminal desta comarca não 

remeteu o executivo de pena requerido.Nesta data foi determinado a 

reiteração do ofício de fl. 504, a fim de que seja enviada a guia de 

execução penal definitiva referente aos autos da ação penal nº 

25612-69.2016.811.0042-Cód. nº 448619.Sem mais para o momento, 

apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada 

consideração e nos colocamos a disposição para eventuais 

esclarecimentos.Respeitosamente,LEONARDO DE CAMPOS COSTA E 

SILVA PITALUGA - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 508238 Nr: 1039-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Nogueira 

Franco - OAB:62.324/PR, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Ofício n.º 26/18/Gab II. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018.

De: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal- Gab. II, da Comarca de Cuiabá/MT, 

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga.

Ao: Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Relator 

do Habeas Corpus n.º 1011282-11.2018.8.11.0000.

Senhor Relator:

Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me 

do presente para prestar as informações que me foram requisitadas por 

meio do malote digital do Departamento da 3ª Secretaria Criminal, recebido 

nesta data, expedido nos autos do Habeas Corpus N.º 

1011282-11.2018.8.11.0000, impetrado nesse colendo Tribunal em favor 

do paciente SANDRO SILVA RABELO.

 Trata-se de incidente de transferência de Sandro Silva Rabelo para a 

Penitenciária Central de Catanduvas/PR.

Às fls. 02/08 consta a informação de que o paciente foi recambiado para a 

Penitenciária de Segurança Máxima de Catanduvas/PR.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela manutenção do 

paciente no sistema penitenciário federal (fl. 44).

Às fls. 55/73 a defesa do paciente requereu o retorno do mesmo para o 

sistema penitenciário de Mato Grosso, uma vez que não há fundamentos 

concretos para mantê-lo em uma unidade prisional federal.

Em decisão proferida por este Juízo em 23.02.2018, foi solicitado anuência 

ao Juízo Corregedor do Presídio Federal de Catanduvas/PR para que o 

paciente permaneça por mais 360 (trezentos e sessenta) dias naquela 

unidade prisional (fls. 86/87).

Às fls. 96/99, em decisão colegiada foi deferida a manutenção do paciente 

por mais 360 dias na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, contados de 

10.02.2018.

 Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os 

protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição 

para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 452571 Nr: 29681-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON EYNE ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 ., somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 07 anos, 

06 meses e 16 dias de reclusão .9. Ademais, analisando os elementos 

supra, verifica-se que até a data (27.09.2018) da juntada da última guia (fl. 

139) o apenado cumpriu 01 ano, 07 meses e 14 dias de sua pena, 

restando-lhe, portanto, 05 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão, motivo 

pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal e em vista ao princípio da proporcionalidade, fixo/mantenho o regime 

semiaberto para o cumprimento da reprimenda.10. Já tendo sido elaborado 

cálculo de pena nos termos acima expostos, dê-se vista às partes para 

manifestação.DA AUDIÊNCIA 11. Não obstante a unificação realizada, 

observa-se que o penitente já atingiu o lapso temporal necessário para 

sua inserção em regime mais benéfico. Entretanto, denota-se que o 

mesmo está descumprindo com as condições do regime (prática de novo 

crime, código 476427), motivo pelo qual designo audiência de justificação 

para 05.11.2018, às 14h00min.12. Sem prejuízo, oficie-se a 2ª vara 

criminal de Várzea Grande/MT (ação penal cód. 339406) e a 5ª vara 

criminal de Cuiabá (ação penal cód. 412023), solicitando informações 

sobre o trânsito em julgado da sentença condenatória e, em caso positivo, 

o envio da competente guia de execução penal.13. Oficie-se ainda a 8ª 

vara criminal (ação penal cód. 476427) e a 5ª vara criminal (ação penal 

cód. 311518), solicitando informações sobre a prolação de sentença 

condenatório e, em caso positivo, sobre o trânsito em julgado, com o envio 

da competente guia de execução.14. Intime-se o recuperando.15. Ciência 

ao Ministério Público e à defesa.16. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 367770 Nr: 7798-15.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE ARRUDA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: claudionor antonio chaves - 

OAB:24537, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que as solicitações realizadas aos 

gestores da 1ª vara criminal (autos/cód. 340594) e 4ª vara criminal 

(autos/cód. 345522), ambas desta comarca, no sentido de encaminharem 

as guias de execução penal definitivas concerntenes às ações penais 

acima mencionadas não foram atentidas, pois os aludidos gestores se 

limitaram a enviar ofício/comunicação acerca do trânsito em julgado da 

sentença originária e/ou do resultado do acórdão correspondente, cuja 

situação viola frontalmente o disposto no § 1º do art. 2º da Resolução 113 

do CNJ, o qual dispões: “Estando preso o executado, a guia de 

recolhimento definitiva ou de internação será expedida ao juízo 

competente no prazo máximo de cinco dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença ou acórdão, ou do cumprimento do mandado de 

prisão ou de internação”. Grifos nosso

2. Diante disso, determino sejam expedidos ofícios aos magistrados que 

jurisdicionam as respectivas varas e protocolado, pessoalmente com os 

mesmos, ou com sua assessoria, para que adotem as providencias que 

entender necessárias acerca desta situação, pois este juízo de 

execuções aguarda apenas a remessa das guias definitivas para realizar 

a unificação das penas e, com isso, regularizar a situação prisional do 

recuperando.

3. Instrua-se o referido ofício com cópia desta decisão e das informações 

encaminhadas às fls. 303/304.

4. Decorrido o prazo de 30 dias, venham os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 325372 Nr: 4927-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY REMMY BARCELO BORGES DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEREZINHA HELOISA BRUNO 

DE PINHO SILVA - OAB:589, VANESSA PINHO SILVA - OAB:11183, 

WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Jhonny Remmy Barcelo Borges de 

Andrade.

2. O penitente encontra-se no regime semiaberto.

3. Após, o penitente requereu sua transferência para a Comarca de 

Primavera do Leste/MT.

4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.
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5. É o relato. Decido.

6. Em consonância a manifestação ministerial e tendo o penitente 

comprovado proposta de emprego em Primavera do Leste /MT, bem como 

não havendo necessidade de se manter o executivo nesta urbe, 

necessário autorizar a transferência.

7. Ademais, consoante previsto na CNGC (art. 1.440, § 4°), a 

transferência do regime semiaberto e aberto, dispensam anuência do juízo 

destinatário quando operadas dentro do estado.

8. Pelo exposto, autorizo a transferência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos à Comarca de Primavera do Leste/MT.

9. Em tempo, consigno que deixo de decidir acerca dos dias a serem 

remidos, devendo tal providência ser adotada pelo Juízo de destino.

10. Registro, ainda, que, por hora, mantenho o uso da tornozeleira 

eletrônica, ficando ao encargo do Juízo de Primavera do Leste decidir, 

posteriormente, sobre sua manutenção ou inserção do penitente em outra 

forma de fiscalização.

11. Comunique-se a central de monitoramento acerca da presente 

decisão.

12. Expeça-se o necessário.

13. Publique-se. Ciência ao MP. Intime-se.

 14. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 103669 Nr: 7830-64.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABNER ANTÔNIO DE PAULA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B/MT

 Trata-se de execução penal em face de ABNER ANTÔNIO DE PAULA 

CARVALHO, na qual cumpre uma pena de 06 anos e 03 meses de 

reclusão, em regime semiaberto.

O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 25.09.2006 (fl. 32), 

sem que houvesse a interposição de recurso.

No dia 19.10.2011 foi determinada a expedição de mandado de prisão em 

face do recuperando, uma vez que o mesmo não deu inicio ao 

cumprimento da sua pena (fl. 103).

À fl. 110 o mandado de prisão foi renovado.

No dia 27.09.2018 foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido 

em face do recuperando (fl. 116v).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela prescrição da 

pretensão executória com a consequente expedição de alvará de soltura 

(fl. 124).

É o necessário. Decido.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público, 

pois verifico que o recuperando foi condenado a uma pena de 06 anos e 

03 meses de reclusão no dia 18.09.2006, data em que a sentença 

transitou em julgado para a acusação, uma vez que não houve a 

interposição de recurso.

Ademais, o recuperando deu inicio ao cumprimento da sua pena apenas 

em 27.09.2018 quando foi preso por força de mandado de prisão com tal 

finalidade.

Outrossim, considerando que o prazo prescricional da pena aplicada é de 

12 anos, conforme preceitua o artigo 109, inciso III e levando-se em 

consideração que entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento da 

pena transcorreram mais de 12 anos, o reconhecimento da prescrição da 

pretensão executória é medida que se impõe.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, I, 109, III e 110, todos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade de ABNER ANTÔNIO DE 

PAULA CARVALHO.

Expeça-se alvará de soltura para o recuperando, se por outro motivo não 

deva permanecer preso.

Caso negativo, após as comunicações de praxe, arquive-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 107700 Nr: 11527-93.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao pedido formulado pela defesa do recuperando por ocasião da 

audiência realizada no dia 02.10.2018 (fl. 536).

Após a juntada da cota ministerial, venham os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 339207 Nr: 20660-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Executivo de Pena cod. n. 339207

Recuperando: Ricardo Oliveira de Queiroz.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de Pena em regular tramitação.

Cálculo de Pena constante de fls. 174.

Progressão de Regime prevista para 07/08/2018.

DÊ-SE vista à Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução nº 

113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena.

Após, RETORNEM os autos ao Juiz Natural para eventual homologação do 

cálculo e remessa de cópia ao recuperando.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2017.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Convocada

3ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521183 Nr: 13219-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX DA SILVA, Cpf: 04352824178, Rg: 

2392944-8, Filiação: Luciane dos Santos e Joselito Gonçalves da Silva, 

data de nascimento: 23/03/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 9288 0088. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 11/03/2018, por volta das 17h20min, na 

residência situada no Condomínio Mela Pietra, com rua sem nome 

informado,casa 19, Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, o denunciado ALEX 

DA SILVA possuia e ocultava 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, 

consistente em uma submetralhadora Bergmann, nº 1852, calibre 9mm 

com carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 13219-44.2018.811.0042 (Código: 

521183)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ALEX DA 

SILVAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado ALEX 

DA SILVA não foi citado pessoalmente (fls. 99/100). Diante disso, acolho o 

parecer ministerial de fl. 101 e determino que o acusado seja citado por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo para a defesa 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou 

defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERSON DAMACENA SANTOS ALVES, 

Filiação: Marcia Damasceno Santos e Sebastião Alves, data de 

nascimento: 20/01/1994, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

auxiliar de sushi man, Telefone 6592296655. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 29 de Julho de 2016, na residência situada à Rua 

05, quadra 27, n° 18, Bairro Dom Bosco, nesta comarca, os denunciados 

Ederson e Vittor, mediante violência e grave ameaça exercidas com o 

emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo Corolla, marca Toyota, 

placa QBD e diversos objetos.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 28233-05.2017.811.0042 (Código: 

488725)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU(S): VITTOR 

CAMPOSEDERSON DAMACENA SANTOS ALVESVistos 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

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522643 Nr: 14673-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, Filiação: 

Conceição Alves de Oliveira e Isaias Alves de Oliveira, data de 

nascimento: 17/03/1984, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

convivente, desemprrgado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 21 de abril de 2018, no estabelecimento 

comercial denominado Fort Atacadista, situada na Av. Miguel Sutil, n° 

3945, Bairro Jardim Guanabara, o denunciado Daniel, subtraíu para si 

diversos produtos, avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

pertecentes ao referido comércio.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 14673-59.2018.811.0042 (Código: 

522643)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: DANIEL ALVES DE 

OLIVEIRAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o DANIEL 

ALVES DE OLIVEIRA não foi citado pessoalmente (fls. 58/59). Diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 61 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 
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acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530818 Nr: 22616-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO DE ARRUDA ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIO DE ARRUDA ROMERA, Cpf: 

00072140143, Rg: 18555926, Filiação: Aparecida Venância de Arruda e 

Julio Romera, data de nascimento: 22/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 26 de junho de 2018, na Av. 8 de Abril, no Bairro 

8 de Abril, nesta comarca, o denunciado Junior ou Junio, tentou subtrair 

diversos fios elétricos, pertecentes à empresa Telefônica Brasil S/A- 

VIVO.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº:22616-30.2018.811.0042 (Código: 

530818)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: JUNIO DE ARRUDA 

ROMERAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu JUNIO DE 

ARRUDA ROMERA não foi citado pessoalmente (fls. 57/58).Diante disso, 

acolho o parecer ministerial de fls. 59/60 e determino que o acusado seja 

citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para 

responder à acusação e justificar quanto ao rompimento da tornozeleira 

eletrônica, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo para a defesa 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou 

defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 338420 Nr: 19808-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIEGO GOMES LOPES, LUCAS 

MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Vistos,

 I – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para se manifestar-se sobre a ausência.

II – Após, conclusos.

III – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Lucas)

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado de defesa (Jean)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403132 Nr: 7463-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMISON MOTTA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enoque da Silva Sampaio - 

OAB:19120

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7463-59.2015.811.0042 (CÓDIGO: 403132)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: DIEMISON MOTTA DA FONSECA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto para instrução dos processos de réus presos, bem como daqueles 

com prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo 

CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 368255 Nr: 8371-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE PORTELA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:

 Intimar a defesa do réu Luis Felipe Portela Alves, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre o descumprimento das condições da 

suspensão condicional do processo, sob pena de revogação do benefício.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315916 Nr: 14992-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR PÍNTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:21.610

 Intimar a defesa do réu Odemar Pinto de Moraes, para que no prazo de 03 

(três)dias, forneça novo endereço do acusado, sob pena de novo decreto 

de prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4° do CPP.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 371391 Nr: 12031-55.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMAR PEREIRA DA SILVA, ERRI 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HELIO CASTELO BRANCO 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 Intimo o advogado do réu ERRI GONÇALVES DOS SANTOS para 

comparecer na audiência designada para o dia 22/11/2018 às 14:30 hrs 

na sala de audiências da 5ª vara criminal de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 381910 Nr: 23740-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Certifico e dou fé que, transcorreu em branco o prazo para a advogada 

do réu apresentar os memoriais finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 534682 Nr: 26393-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE ALMEIDA FERREIRA, IVO JESUS DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO FERNANDO FANAIA 

TEIXEIRA - OAB:2455

 Intimar o Dr.Tulio Fernando Fanaia Teixeira OAB/MT.2455-Advogado do 

réu: Ivo Jesus da Silva Junior da Audiência de Instrução e Julgamento, que 

esta designada para o dia 05 de novembro de 2018, às 14h:45min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471507 Nr: 11410-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILKER DA SILVA CAMPOS, Cpf: 

01690564148, Rg: 1.519.234-2, Filiação: Sonia Maria da Silva e Lazaro 

Edno de Campos, data de nascimento: 27/01/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, motorista, Telefone 3041-3244/99209-1987. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA TOMAR 

CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA DE FLS 106/118, DEVENDO O RÉU 

SER ADVERTIDO DE QUE, CASO QUEIRA, TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO 

DIAS) PARA RECORRER DA R. SENTENÇA. SEGUE CÓPIA DO TERMO DE 

APELAÇÃO EM ANEXO

Despacho/Decisão: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, 

julgo procedente a denúncia de fls. 04/05, dos autos para condenar o réu 

Wilker da Silva Campos já qualificado, nas penas art. 157, caput, c/c art. 

61, I, ambos do Código Penal.(...) Por tais motivos, fixo a pena-base acima 

do mínimo legal, em QUATRO ANOS E TRÊS MESES RECLUSÃO E MULTA 

EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.(...) Não foram reconhecidas 

nenhuma causa de aumento e diminuição de pena pelas quais torno a 

pena definitiva nos termos acima propostos. Com fundamento no artigo 33, 

§ 3º, do Código Penal e considerando que o Condenado é reincidente, 

determino o regime fechado para o início do cumprimento da pena.(...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311504 Nr: 9705-30.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RAFAEL GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IGOR RAFAEL GOMES DE SOUZA, Rg: 

1.940.272-4, Filiação: Jose Marcio de Souza e Lenil Gloria Gomes, data de 

nascimento: 27/04/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

encarregado de produção, Telefone 9260-0421 (mãe). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Igor Rafael Gomes de Souza, pela prática do crime tipificado no 

artigo 163, § único, inciso III do Código Penal.

Despacho/Decisão: AUTOS Nº 9705-30.2011.811.0042 – (Código 

311504)Réu: IGOR RAFAEL GOMES DE SOUZAVistos.Tentada a 

localização do acusado, conforme certidões de fls. 129 e 142, não foi 

possível encontrá-lo.Instado, o douto representante do Ministério Público 

requereu a expedição de ofício às empresas de telefonia móvel para que 

informem os dados qualicativos do acusado constantes em seus 

cadastros (fls. 143).É a síntese.A análise dos autos demonstra que as 

diligências já empreendidas para localização do acusado não foram 

exitosas, não sendo possível nem mesmo obter-se qualquer informação 

adicional que apontasse minimamente o seu paradeiro, hipótese que 

enseja a conclusão dele estar em local incerto e não sabido.Frise-se que 

desde o recebimento da denúncia (14.08.2015) até aqui, se passaram 

quase 02 (dois) anos, não sendo adequado que se passe todo este 

período diligenciando-se, através de atos da escrivaninha, e o feito se 

arraste, visando obter-se endereço do acusado. Não bastasse isso, a 

solicitação de oficiar-se todas as empresas de telefonia móvel que atuam 
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no território nacional se mostra um esforço dispendioso e de duvidosa 

eficácia, já que de acordo com dados da Anatel , cerca de 70 % das 

linhas celulares hoje existentes são da modalidade pré-paga, as quais, 

notoriamente, não dependem da informação de endereço de seus 

usuários para cadastramento, sendo remota a possibilidade de obter-se 

com tal diligência a localização atualizada do implicado. A providência 

solicitada, portanto, não atendi ao comando constitucional da eficiência. 

Desse modo, a não localização do acusado, impõe a aplicação do art. 361 

do CPP que, segunda a jurisprudência, não demanda obrigatoriamente a 

prévia investigação de seu paradeiro ou esgotamento de todas as 

diligências possíveis. Nesse sentido:(..) EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - 

HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES - NULIDADE DA CITAÇÃO 

EDITALÍCIA OU DA INTIMAÇÃO ACERCA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - 

RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - DESNECESSIDADE DE SE 

COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE 

LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO - REJEIÇÃO- NULIDADE DA QUESITAÇÃO - 

PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - 

PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA 

- PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A citação editalícia é modalidade 

acessória, que deve ser utilizada somente quando o réu não for 

encontrado para ser citado pessoalmente, nos exatos termos do art. 361 

do Código de Processo Penal, sendo certo que o referido artigo não 

condiciona a citação ou a intimação por edital à prévia investigação de 

paradeiro ou esgotamento de todas as diligências possíveis para 

localização do réu. (...). TJ-MG - Revisão Criminal RVCR 

10000140186859000 MG (TJ-MG)PENAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - 

PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUSPENSÃO DO 

PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - MATÉRIA FÁTICA - SUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - 

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - 

NÃO-ACOLHIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO 

SIMPLES - POSSIBILIDADE - ATIVIDADE COMERCIAL - 

NÃO-ENQUADRAMENTO - REDUÇÃO DA PENA - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA EM FACE DO NOVO QUANTUM - DECLARAÇÃO. 1. 

Considerando a impossibilidade de localização do acusado para citação 

pessoal no endereço constante dos autos, correta a citação por edital, em 

consonância com o art. 361 do Código de Processo Penal. 2. (...) TJ-MG - 

Apelação Criminal: APR 10024082529959001 MGAdemais, como não se 

trata de feito acobertado por sigilo, nada impede que o órgão ministerial 

possa requisitar informações às empresas sobre o endereço do acusado. 

Com efeito, tal condição obriga a aplicação do art. 328, § 5º da CNGC, que 

determina que “Salvo nos casos de comprovada impossibilidade, a busca 

de endereços de partes e testemunhas deverá ser feita pela parte 

interessada (Ministério Público, Defensoria Pública, advogados) e não pela 

secretaria do Juízo”, razão pela qual, indefiro o pedido.Assim, CITE-SE O 

RÉU 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 da defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, desde já, SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, nos termos do art. 366 do CPP.O processo deverá ficar 

suspenso até 29.06.2020, quando, então, voltará a correr o prazo 

prescricional. A prescrição se dará em 02.08.2026.Deixo de decretar a 

prisão preventiva do acusado, uma vez que não se encontram presentes 

nenhum dos requisitos de admissibilidade descritos no art. 313 do 

CPP.Ciência ao Parquet.Na sequência, arquivem-se os autos, sem 

baixa.Cuiabá, 29 de Junho de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 05 de outubro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 VISTOS ETC.

DEFIRO o pedido formulado pelo réu CEL PM Ronelson Jorge de Barros 

visando autorização para comparecimento ao local de votação nas 

eleições gerais, tanto no 1º turno, quanto em eventual 2º turno.

Outrossim, diante da apresentação das alegações escritas pelo Ministério 

Público, o pedido veiculado pelo réu CB PM Gerson Luiz Ferreira Correa 

Junior às fls. 6.211/6.214 restou prejudicado.

No que tange ao pleito de fls. 6.215/6.216 veiculado pela defesa do réu 

CEL PM RR Zaqueu Barbosa, tenho que merece acolhimento.

Com efeito, não obstante o prazo para apresentação das alegações finais 

ter sido extrapolado pelo Ministério Público, tenho que se trata de mera 

irregularidade. Entretanto, em homenagem ao princípio da paridade de 

armas, o prazo global utilizado pelo parquet para protocolar os memoriais 

(15 dias) deve ser estendido às defesas, máxime em se considerando a 

complexidade do processo e a pluralidade de réus com distintos 

advogados.

Desta forma, intimem-se as defesas dos acusados para que, no prazo de 

15 dias, apresentem suas alegações escritas.

Após, tragam conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 167002 Nr: 14305-31.2010.811.0042

 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): QUERUBINO SOARES NETO, GERALDO JOSÉ 

PEREIRA FILHO, WALDEMAR SHMIDT, ROBSON WAINER DOS SANTOS 

BARBOSA., WESLEN DA SILVA OLIVEIRA, EDSON FERNANDO POLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, GIVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - OAB:15.089, JABES 

ALBERTO DIAS - OAB:17005, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9225/MT, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Canarana/MT, 

em 04/10/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183710445, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público, ALCIDES OTTOBELI, VILSON 

DANTAS,SAUL COLOSSI, SILVANA SOUZA NERES e WELTON LOPES DA 

COSTA, bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita
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 Cod. Proc.: 540113 Nr: 31567-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928

 VISTOS ETC.

Intime-se a defesa do réu Gerson Luiz Ferreira Correa Junior para, no 

prazo de 2 dias, manifestar sobre os novos documentos juntados às fls. 

98/99 e 103/114.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista ao Ministério 

Público.

Após, tragam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 330429 Nr: 10650-80.2012.811.0042

 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): MARIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal instaurada em desfavor do CAP PM MARIO LUIZ 

PINHEIRO DE SOUZA, pela suposta prática dos crimes previstos nos 

artigos 319 e 324 do Código Penal Militar, conforme denúncia de fls. 5/8.

A denúncia foi recebida em 21.3.2014 (fls. 334/335).

À fl. 377, o Parquet pugnou pela extinção da punibilidade do acusado em 

face da prescrição.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, passo a decidir 

monocraticamente.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 

21.3.2014 (fls. 334/335).

 De outra feita, infere-se que ao delito descrito no art. 319 do CPM é 

cominada pena de detenção de seis meses a dois anos e ao crime 

tipificado no art. 324 do CPM é cominada pena de detenção de até seis 

meses (se praticado por tolerância) e de suspensão do exercício do 

posto, graduação, cargo ou função (se praticado por negligência), de três 

meses a um ano.

Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, inciso VI e 127, ambos do CPM, 

conclui-se que o prazo prescricional incidente sobre os delitos descritos 

nos artigos 319 e 324 do CPM já transcorreu, visto que já se passaram 

mais de quatro anos desde o recebimento da denúncia em 21.3.2014, 

causa interruptiva nos termos do art. 125, §5°, I, do CPM.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CAP PM 

MARIO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA, qualificado nos autos, o que faço com 

fulcro nos artigos 123, IV, 125, VI e 127, todos do Código Penal Militar.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, procedendo-se às 

baixas, anotações e comunicações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 402336 Nr: 6640-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 402336 Nr: 6640-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecução penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do mesmo Codex.

II. A ação penal será processada perante o JUÍZO SINGULAR.

III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do acusado. Sendo o caso, 

requisite-se o acusado na forma da lei para que compareça pessoalmente 

na Secretaria desta Vara Militar a fim de ser citado.

 No momento da citação o acusado deverá indicar defensor constituído ou 

manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o acusado não 

tenciona contratar defensor.

IV. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

V. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 (Relator 

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e 

publicado 3.8.2016), o interrogatório do acusado se dará ao final da 

instrução processual.

VI. Após a citação do réu, expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva 

de testemunha(s) civil(s) arrolada(s) na denúncia e residente(s) em 

outra(s) Comarca(s), com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, 

intimando-se previamente as partes para, no prazo de 5 dias, 

apresentarem os seus quesitos que acompanharão a missiva.

VII. Sem prejuízo do acima exposto, desde já DESIGNO sessão de 

instrução para oitiva da testemunha militar SD PM Fábio Rodrigues da Silva 

perante este Juízo para o dia 18.3.2019, às 16 horas.

VIII. Para a realização do ato designado requisitem-se todos os servidores 

públicos na forma da lei, devendo as testemunhas militares também serem 

requisitadas para comparecer à sessão, independentemente do local em 

que estejam.

IX. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 horas 

após a sessão de instrução designada neste ato, opor as exceções a que 

se refere o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor 

exceções na forma do art. 408 do CPPM.

X. INDEFIRO o pleito solicitado pelo Ministério Público no item II da cota que 

acompanha a denúncia, pois não foi comprovada a impossibilidade do 

próprio Parquet fazê-lo (art. 1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao 

compulsar o caderno investigativo não se infere existente ofício 

solicitando as informações de antecedentes.

XI. Outrossim, ACOLHO a manifestação ministerial contida no item III da 

cota que acompanha a denúncia e DETERMINO o arquivamento do feito em 

relação à suposta prática do crime de lesão corporal leve, tendo em vista 

o decurso do prazo prescricional de 4 anos incidente sobre o referido 

crime desde do dia dos fatos em 14.7.2014, conforme art. 125, VI, do CPM.

XII. Intimem-se.

XIII. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 148935 Nr: 16342-65.2009.811.0042

 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): ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: Intimar a parte requerida, na pessoa do seu advogado, 

quanto à designação da audiência de inquirição da testemunha referente à 

Carta Precatória de fls. 374, para o dia 29.01.2019, às 15h15m, a ser 

realizada no prédio do Fórum da Comarca de Cláudia, conforme ofício nº 

1715/2018 aportado às fls.376.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161117 Nr: 8448-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANDERSON MELEU CORREIA, RAFAEL 

ROCHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: initmar Dr. Sebastião Moura da Silva OAB/MT 2863 

devidamente intimado para este ato e o de fl.260, para que se manifeste, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda assiste ao acusado, importando o 

silêncio em negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 155400 Nr: 2747-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILSON PAULINO SILVA, EDIO EDUARDO 

MONTEIRO DE AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13.848, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.941, UNIJURIS (UNIC) - OAB:, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado (fls. 

230/232) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, designo audiência única de 

instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do CPP, para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 17 horas.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 499983 Nr: 39046-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCLER ALCINO SABAINI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, JOSÉ RODOLFO NOVAES COSTA 

- OAB:7436

 Vistos, etc.

Trata-se de DENÚNCIA ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de 

GILCLER ALCINO SABANI DE SOUZA, ante a suposta prática do crime 

previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

A defesa preliminar do acusado veio às fls. 73/80, ocasião que requereu, 

preliminarmente, a rejeição da denúncia por compreender ausência de 

justa causa para deflagração da ação penal e, no mérito, pugnou pela 

desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LT, uma vez que a 

droga apreendida seria para seu consumo. Requereu, ainda, a realização 

de perícia na balança apreendida e a oitiva de testemunhas.

É o relato necessário.

DECIDO.

Analisando detidamente a preliminar suscitada pela defesa, infere-se que 

pretende a rejeição da inicial acusatória por entender inexistir elementos 

de prova suficientes para imputar ao réu o crime de tráfico de drogas e, 

assim, justificar a deflagração da ação penal.

A falta de justa causa dá mediante a ausência de qualquer elemento 

indiciário da existência do crime ou de sua autoria. É a justa causa que a 

doutrina tem enquadrado como interesse de agir, significando que, para 

ser recebida, a denúncia deve vir acompanhada de um suporte probatório 

que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação.

Nesse sentido, para demonstração da “justa causa”, se faz necessária a 

existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, os 

quais justificam a deflagração da ação penal.

In casu, a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva estão 

devidamente demonstrados pelo laudo de constatação da droga 

apreendida e termo de apreensão, bem como pelos elementos de provas 

produzidas na fase inquisitorial.

 Digo isso, pois, a denúncia narra que o réu transportava 04 (uma) 

porções de maconha com massa de 27,44g, quantidade e espécie de 

entorpecente que, nesta fase inicial, se mostra superior à considerada 

para consumo individual, fator este que, aliado às demais circunstâncias 

da prisão (apreensão de dinheiro e balança), demonstra indícios da 

ocorrência do tráfico de drogas.

Portanto, imperioso reconhecer a existência de provas da ocorrência do 

crime e de indícios suficientes da autoria, logo, da presença da “justa 

causa”.

Em razão do exposto, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa do réu 

GILCLER ALCINO SABANI DE SOUZA.

Superadas a questão preliminar e inexistindo outras questões prejudiciais, 

estando as demais alegações defensivas relacionadas com o mérito da 

causa, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa 

ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação dada pela Lei nº 11.719/2008, prevalecendo nesta fase o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado GILCLER ALCINO SABANI DE 

SOUZA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 

15:20 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa 

prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa (via 

DJE).Outrossim e por entender relevante para o esclarecimento da 

verdade real, ACOLHO o pedido defensivo para realização de perícia 

quanto à eficiência da balança de precisão apreendida (Digital Scale – fl. 

62/63), devendo ser encaminhada à POLITEC para, no prazo de 15 

(quinze) dias, ser formulado e enviado o laudo pericial correspondente.

Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518553 Nr: 46546-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE NICOLAS SOARES D AVILA, ANDRE 

DIAS DE SOUZA, MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA, WAGNER LUIS 

SENA SOUSA, HEVERSON ALOISIO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados ANDRÉ NICOLAS SOARES 

D ÁVILLA, HEVERSON ALOÍSIO DE MAGALHÃES, ANDRE DIAS DE 

SOUZA e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES CORREA e WAGNER LUIS SENA 

SOUSA, como incursos nos artigos da lex repressiva nela 

mencionados.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/12/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório dos acusados e das 

testemunhas arroladas nos autos.Em vista disso e em harmonia com o 

parecer ministerial de fl. 863/865, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva de fl. 859-v, formulado em favor do réu WAGNER LUIS 

SENA SOUSA, redundando nos fundamentos da decisão de fls. 675/693 

proferida na Medida Cautelar de Cód. 470134.No mais e caso já não haja 

nos autos, DETERMINO que sejam trasladadas para a presente ação penal 

cópias das atas de audiência de apresentação referentes ao cumprimento 

dos mandados de prisão preventiva, expedidos nos autos de Cód. 470134 

e relacionados aos réus processados nesta ação penal, bem como da 

decisão de fls. 675/693, proferida no referido incidente, com regular 

transferência das prisões para o presente feito.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 503297 Nr: 42373-44.2017.811.0042

 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): MARIA VITÓRIA DE MACEDO DE JESUS, 

MARIANA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 CONDENADA a ré MARIA VITÓRIA DE MACEDO JESUS, nas penas dos 

arts. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III e IV da Lei de Tóxico, com pena 

definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 

(quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime 

prisional de início no SEMIABERTO e DETERMINADA a expedição de 

ALVARÁ DE SOLTURA;•CONDENADA a ré MARIANA REGINA DE 

OLIVEIRA, nas penas dos arts. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III e IV da Lei 

de Tóxico, com pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de 

início no SEMIABERTO e DETERMINADA a expedição de ALVARÁ DE 

SOLTURA.DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas, bem como a DESTRUIÇÃO da bolsa marrom.DECRETO o 

perdimento em favor da União do dinheiro apreendido (R$ 1,00 – fl. 42).No 

mais, DEFIRO a restituição, mediante termo nos autos, do relógio e celular 

apreendido (fl. 59), que deverão ser restituídos no prazo de até 90 dias a 

contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento (CPP, art. 122). 

Considerando que as condenadas aguardarão em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso, DEIXO de determinar a expedição de guia 

de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução 

n. 113/2010 do CNJ.Da sentença, intimem-se o Ministério Público, os 

defensores e as condenadas, pessoalmente, indagando a eles sobre o 

desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor do que 

dispõe o art. 1.421, “caput” e parágrafo único, da CNGCGJ/MT(...) 

CONDENO ambas as rés em proporções iguais ao pagamento das custas 

e despesas processuais, ressaltando que a parte devida pela condenada 

MARIA VITÓRIA será suspensa de cobrança, na forma do art. 98, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil, por ser defendida pela Defensoria Pública. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 481659 Nr: 21388-54.2017.811.0042

 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): WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado WESLEY BRUNO DE ABREU 

SOUZA como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia ___/___/___, às 

___:___ horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.Intimem-se o acusado, as testemunhas 

arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor 

de Justiça e à Defesa (via DJE).Expeça-se o necessário.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 481659 Nr: 21388-54.2017.811.0042

 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): WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Homologo a desistência da perícia em aparelho celeular manifestada à fl. 

64 pelo "Parquet", para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

No mais, aguarde-se a devolução do mandado de fl. 65.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 481659 Nr: 21388-54.2017.811.0042

 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): WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor das certidões de fls. 85 e 86, DETERMINO a remessa 

dos autos à a Defensoria Pública Criminal, a fim de que seja apresentada a 

defesa preliminar do réu, no prazo legal.

Com a defesa nos autos, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 481659 Nr: 21388-54.2017.811.0042

 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): WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n. 21388-54.2017.811.0042 - 481659

Réu: WESLEY BRUNO DE ABREU SOUZA.

Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende 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 pelo Ministério Público na cota de fls. 

05v/06, com exceção do item III, pois, analisando detidamente os autos, 

verifico que o celular foi devolvido ao réu conforme documentos de fls. 

33/34.

Sendo assim ouça-se o Ministério Público para que informe se insiste ou 

não na referida diligência.

 Antes disso, DETERMINO o apensamento ao presente feito do Auto de 

Prisão em Flagrante de Código nº. 476677.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de Julho de 2017.
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Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Juiz de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304521 Nr: 2264-95.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMIRO PEDROSO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:MT 8403

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de MAX ALEI 

GOULART OAB/MT 8.403, para que manifeste se insiste ou não no 

depoimento da testemunha SÉRGIO WERLANG TOMASINI, visto que a 

precatória expedida para sua oitiva restou negativa, conforme certidão de 

fl. 251.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 301955 Nr: 19135-40.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDA

 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 o advogado de defesa, JOÃO 

BATISTA CAVALCANTE DA SILVA OAB/MT 3.448, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob aplicação da penalidade 

prevista no artigo 264 do Código de Processo Penal e comunicação a 

OAB/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 140061 Nr: 7386-60.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153/MT, THIAGO ALVES DONEGA - OAB:12034

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, ANDRE 

LUIS MAIA DE ALMEIDA OAB/MT 9.153 e THIAGO ALVES DONEGA 

OAB/MT 12.034 para que apresente as alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, sob aplicação da penalidade prevista no artigo 264 do Código 

de Processo Penal e comunicação a OAB/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 381810 Nr: 23603-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.709, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14614

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, WAINER 

WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES OAB/MT 14.614 e JULIO CESAR 

MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB/MT 9.709 para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob aplicação da penalidade 

prevista no artigo 264 do Código de Processo Penal e comunicação a 

OAB/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 379366 Nr: 21015-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAES - OAB:18973

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Sebastião Manoel da Rosa Amorim, Cpf: 04887702116, 

Rg: 2444431-6 Filiação: Sebastião Luiz da Silva Amorim e Carmen 

Gonçalina de Moraes, data de nascimento: 09/05/1992, brasileiro(a), 

natural de Barrão de melgaço-MT, divorciado(a), operador de maquinas, 

Endereço: Sitio São Sebastiao, Bairro: Zona Rural, Cidade: Barão de 

Melgaço-MT

Finalidade:Intimar o réu, acima qualificado, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo 

prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria 

Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta será 

nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

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): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 311546 Nr: 9775-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFZ, GDCG, TLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, DÉCIO ARANTES FERREIRA - OAB:5.920/MT, EUSTAQUIO 

DE NORONHA NETO - OAB:12548, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, 

FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JÚNIOR - OAB:9607/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039, RODRIGO LEITE 

DA COSTA - OAB:20.362/MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER TEGIVAN LUIZ MORAES, 

devidamente qualificado nos autos, da imputação dos crimes descritos na 

exordial acusatória, por insuficiência de provas, com supedâneo no artigo 

386, VII, do Código de Processo Penal.DECLARO A EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE, pela ocorrência da prescrição em relação aos crimes de 

peculato e supressão de documentos, nos termos do art. 107, IV, c/c, art. 

109, V, ambos do Código Penal, bem como DECLARO A EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE, por falta do interesse de agir, em relação aos acusados 

GUILHERME DA COSTA GARCIA e CLEUDES DE FÁTIMA ZUCHI, pelo crime 

descrito no art. 1º, V, VII e §4º, da lei 9.613/98, nos termos do art. 107, IV, 

c/c art. 109, III, c/c art. 115, do CP.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de 

setembro de 2018.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Marcos Faleiros 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 491955 Nr: 31350-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, LERIA 

DA SILVA TELES, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, EVERTON RIBEIRO 

CAVALCANTE, EDILSON ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, ROSENI 

ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, LIVERTINA FRANCISCA GOMES, 

RENATO FERREIRA, ADRIANA SOUZA AMORIM, ALINE THALYA CHAVES 

BEZERRA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, VALDOMIRO PINHEIRO DE 

JESUS, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, 

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, 

RONEY COSTA ARRUDA, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, 

ALEXANDRE PINHO DA SILVA, RENAN PIRES DOS SANTOS, RUTE 

OLIVEIRA SILVA, EUDORA NOVAES XAVIER, ACLECIO DE PAULA SILVA, 

VANEY PEDROSO DE ALMEIDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, SIMONE 

SOUZA TEMPONI, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ADÃO RIBEIRO NETO, 

JULIANO GOMES DA SILVA, ROSANA ORMENEZE, KAYRO VINICIUS 

FERRAI RIBEIRO, ALEX DA SILVA MARQUES, LUCAS TEODORO 

EVANGELISTA DA CUNHA, JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA, 

WELLINGTON MARIANO DA SILVA, FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES 

BASTOS, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, FRANCIELE MAZIERO 

BARQUEIRO, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, RHANIEL VICTOR DA SILVA 

GONÇALVES, ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, IGOR DO ROSARIO 

SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, 

IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR, JHONNY SOUZA LIRA, DAIANA 

RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6771, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, BRENDA 

PLATEIRA BORGES POZETI - OAB:24021/O, DAIANY CEBALHO 

CORREA BARBOSA - OAB:19634/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:9528/MT, FABIO DIAS 

FERREIRA - OAB:14548/MT, FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA - 

OAB:2093-RO, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599, JOÃO 

OTONIEL DE MATOS - OAB:2825/MT, JOSE ASSIS DOS SANTOS - 

OAB:2591, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, JOSEILDE SOARES 

CALDEIRA - OAB:15236/MT, JULIANA MAIA RATTI - OAB:3.280, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB/MT 5.340 - OAB:5.340, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, 

MAXWELL PASIAN CERQUEIRA SANTOS - OAB:6.685-RO, OSEIAS 

LUIZ FERREIRA - OAB:12.860, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356, ROBSON 

DA SILVA - OAB:17.056/MT, Tais Cristina Freitas e Silva - 

OAB:23396/0/O, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT, 

THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - OAB:OAB/RO 9.033, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 Autos n. 31350-04.2017.811.0042 (Id. 491955).

Operação Ares Vermelho.

VISTOS.

Analisando os autos, verifico que se encontram pendentes de análise os 

pedidos formulados pelas defesas de ALINE THALYA CHAVES BEZERRA 

e GREISILE LEITE MOREIRA (fls. 3910/3916), para poderem visitar seus 

maridos/companheiros que estão presos; LERIA DA SILVA TELES de 

revogação da medida cautelar de recolhimento noturno, pois desenvolve 

atividades laborais como autônoma; pedido de revogação de prisão 

preventiva formulado pela defesa de JHONNY SOUZA LIRA (fls. 

4336/4342) e WELLIGNTON MARIANO DA SILVA (fls. 4355/4372); e de 

autorização para mudar de endereço (Comarca de Cáceres/MT) formulada 

por KAYRO VINICIUS FERRAI RIBEIRO (fls. 4373/4375); LERIA DA SILVA 

TELES (fls. 5073/5074) de revogação da cautelar de proibição de contato 

com outros denunciados.

No tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados 

por JHONNY SOUZA LIRA e WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA 

ou QUILK SILVER), verifico que não houve a alteração fática necessária 

para revogação da prisão preventiva.

A fim de evitar desnecessária tautologia reporto-me à fundamentação 

lançada na decisão de fls. 4219/4227, uma vez que ainda persistem os 

motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados em questão, de 

modo que não vislumbro a alteração fática necessária para revogação da 

custódia cautelar.

 Importante registrar que diante da gravidade concreta das condutas 

atribuídas aos acusados, bem como diante da periculosidade social 

evidenciada até o presente momento, concluo que a imposição das 

medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes para 

garantir a ordem pública.

Em relação ao pedido formulado por LERIA DA SILVA TELES de revogação 

da medida cautelar de recolhimento noturno, pois desenvolve atividades 

laborais como autônoma e ainda da proibição de contato com os demais 

denunciados, verifico que pretensão não merece ser agasalhada, pois as 

medidas cautelares que lhe foram fixadas visam a finalidade precípua de 

garantir a ordem pública, evitando-se o envolvimento da acusada com 

nova prática delituosa. Assim, não havendo a alteração fática necessária, 

INDEFIRO o pedido formulado nesse ponto.

Por derradeiro, verifico que ALINE THALYA CHAVES BEZERRA e 

GREISILE LEITE MOREIRA (fls. 3910/3916), e ainda LERIA DA SILVA 

TELES, pretendem autorização deste juízo para poderem visitar seus 

maridos/companheiros que estão presos.

A despeito de não haver fato, novo este juízo ao fixar a medida cautelar 

de proibição de contato com os demais denunciados, como já realçado, 

levou em conta a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a 

reiteração delituosa, já que é imputado às acusadas a integração à 

Organização Criminosa entre outros delitos.

Pondero, entretanto, que as acusadas ALINE THALY, GREISIELE e LÉRIA 

além de companheiras (esposas) tem filhos menores com os acusados. 

Assim, há que se reconhecer que os laços familiares daí decorrentes são 

importantes para ressocialização do réu preso e, sob outro prisma, o da 

supremacia do interesse do menor há que ser levado em conta, pois 

impedir a visita ao pai implicaria em eventual lesão ao desenvolvimento 

psicológico e emocional das crianças.

Desta forma, diante das peculiaridades do caso concreto, a fim de manter 

preservado os laços que constituem o núcleo familiar, AUTORIZO 

UNICAMENTE UM INGRESSO para cada acusada ALINE, GREISIELE e 

LÉRIA, ao estabelecimento prisional onde se encontram os seus 

respectivos cônjuges/companheiros, a fim de que possam acompanhar os 

seus filhos menores em visita.

Advirto que presente autorização visa o ingresso uma única vez de cada 

acusada, em data e horário a ser definido pela Direção da Unidade em que 

os respectivos companheiros se encontram custodiados, salientando que 

é vedado o contato das acusadas com os demais denunciados nestes 

autos.

Expeça-se o necessário para realização da audiência já designada.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 540076 Nr: 31533-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIANE DE FÁTIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 AUTOS N°. 31533-38.2018.811.0042

ID. 540076

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 29/10/2018, às 13:30 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.
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Cuiabá - MT, 20 de setembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 306411 Nr: 3886-15.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN MARIA PINTO, JOSÉ RENATO 

BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MATEUS DA SILVA - 

OAB:106347/SP, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A/MT

 Dispositivo.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA 

com o fim de:

 1 – CONDENAR o acusado RONAN MARIA PINTO, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 1º, II, da lei 8.137/90, sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 04 (QUATRO) anos de reclusão e 45 

(QUARENTA E CINCO) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um 

salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, 

substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem deliberadas pelo 

Juízo das Execuções Criminais competente, devendo aguardar em 

liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.

 2 - CONDENAR o acusado JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 1º, II, da lei 

8.137/90, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 04 (QUATRO) anos 

de reclusão e 45 (QUARENTA E CINCO) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em um salário mínimo, pena que será cumprida em regime 

inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a 

serem deliberadas pelo Juízo das Execuções Criminais competente, 

devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente 

sentença.

 Disposições Finais

 Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus. Eventual causa de 

isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente.

 Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029525-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1029525-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA 

AUXILIADORA SOUZA AMORIM EXECUTADO: RAFAEL DA SILVA 

AZEVEDO VISTOS. Trata-se de cumprimento e sentença nos termos do 

art. 528 do Código de Processo Civil proposto por EDSON GABRIEL DE 

SOUZA AZEVEDO, representado por sua genitora MARIA AUXILIADORA 

SOUZA AMORIM por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, em face de RAFAEL DA SILVA AZEVEDO. Em relação ao título 

executivo, verifica-se nos autos n. 18901-87.2012.811.0042 (cód. 

337729) a ocorrência de conciliação entre as partes em audiência 

realizada no dia 10/10/2013, sendo que o acordo entabulado foi 

devidamente homologado por este juízo no dia 20/05/2014. Assim, sobre 

os alimentos, restou acordado o seguinte: - DA PENSÃO ALIMENTÍCIA: As 

partes acordam que o Requerido pagará a título de pensão alimentícia para 

o filho, até o dia 10 de cada mês, a partir do mês de novembro de 2013, o 

valor correspondente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

equivalente a 36,87% do salário mínimo vigente no país, majorado de 

acordo com a variação deste, comprometendo-se ainda a arcar com 50% 

das eventuais despesas extraordinárias referentes a materiais escolares, 

medicamentos, consultas ou tratamento de saúde que o menor precisar. O 

requerido se compromete, ainda, a pagar o plano de saúde. Assim, nos 

presentes autos (PJE n. 1029525-74.2018.8.11.0041), o exequente 

pretende cobrar as prestações alimentícias referentes a junho, julho e 

agosto de 2018, ou seja, as três últimas prestações vencidas na data do 

pedido de cumprimento de sentença, além daquelas que vierem a vencer 

no curso do processo, nos termos do art. 528 do Código de Processo 

Civil. Já no processo PJE n. 1029523-07.2018.8.11.0041, o exequente 

afirma que o alimentante desde maio de 2016 não cumpre sua obrigação 

alimentar, realizando a cobrança dos alimentos que alimentos que 

venceram de maio de 2016 a maio de 2018 com fulcro no art. 523, § 1º, do 

CPC. É O RELATO NECESSÁRIO. DECIDO. Por meio da presente demanda, 

pretende a parte credora, o recebimento dos valores devidos a título de 

alimentos provisórios em atraso, com relação ao período referentes aos 

meses de JUNHO/2018, JULHO/2018 e AGOSTO/2018, que perfazem a 

quantia atualizada de R$ 1.076,32 (mil e setenta e seis reais e trinta e dois 

centavos), conforme planilha de cálculo apresentada, além de todos os 

meses subsequentes que se vencerem, acrescentando-se o valor de R$ 

351,73 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos) 

referente a SETEMBRO/2018. RECEBO a Inicial. Processe-se em Segredo 

de Justiça (art. 155, II, CPC). DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Diante do exposto, 

CITE-SE E INTIME-SE o executado para, em 3 (três) dias, efetue o 

pagamento da prestação alimentícia, em atraso, referente aos meses de 

JUNHO/2018 a SETEMBRO/2018, que perfaz o valor atual de R$ 1.428,05 

(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos), mais as 

parcelas que se vencerem no curso da execução, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de prisão, bem com o 

protesto da decisão judicial, nos termos do que dispõe o art. 528, § 1º e 

§7º, c/c art. 531, ambos do Código de Processo Civil. Após, com ou sem 

justificativa, remetam-se os autos à Defensoria Pública – Núcleo Cível, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste a parte exequente 

requerendo o que entender de direito, inclusive, informando se houve ou 

não o pagamento. Na sequência, DÊ-SE vista ao Ministério Público e 

RETORNEM-ME conclusos. DEFIRO os benefícios do artigo 212, §2º, do 

CPC. EXPEÇA-SE o necessário. Às providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 05 

de outubro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029523-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1029523-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA 

AUXILIADORA SOUZA AMORIM EXECUTADO: RAFAEL DA SILVA 

AZEVEDO VISTOS. Trata-se de cumprimento e sentença nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil proposto por EDSON GABRIEL DE 

SOUZA AZEVEDO, representado por sua genitora MARIA AUXILIADORA 

SOUZA AMORIM por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato 
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Grosso, em face de RAFAEL DA SILVA AZEVEDO. Em relação ao título 

executivo, verifica-se nos autos n. 18901-87.2012.811.0042 (cód. 

337729) a ocorrência de conciliação entre as partes em audiência 

realizada no dia 10/10/2013, sendo que o acordo entabulado foi 

devidamente homologado por este juízo no dia 20/05/2014. Assim, sobre 

os alimentos, restou acordado o seguinte: - DA PENSÃO ALIMENTÍCIA: As 

partes acordam que o Requerido pagará a título de pensão alimentícia para 

o filho, até o dia 10 de cada mês, a partir do mês de novembro de 2013, o 

valor correspondente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

equivalente a 36,87% do salário mínimo vigente no país, majorado de 

acordo com a variação deste, comprometendo-se ainda a arcar com 50% 

das eventuais despesas extraordinárias referentes a materiais escolares, 

medicamentos, consultas ou tratamento de saúde que o menor precisar. O 

requerido se compromete, ainda, a pagar o plano de saúde. Assim, nos 

presentes autos (PJE n. 1029523-07.2018.8.11.0041), o exequente afirma 

que o alimentante desde maio de 2016 não cumpre sua obrigação 

alimentar, realizando a cobrança dos alimentos que alimentos que 

venceram de maio de 2016 a maio de 2018 com fulcro no art. 523, § 1º, do 

CPC. Já no processo PJE n. 1029525-74.2018.8.11.0041, o exequente 

pretende cobrar as prestações alimentícias referentes a junho, julho e 

agosto de 2018, ou seja, as três últimas prestações vencidas na data do 

pedido de cumprimento de sentença, além daquelas que vierem a vencer 

no curso do processo, nos termos do art. 528 do Código de Processo 

Civil. EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Por meio da 

presente demanda, pretende a parte credora, o recebimento dos valores 

devidos a título de alimentos provisórios em atraso, com relação ao 

período referentes aos meses de MAIO/2016 a MAIO/2018, que perfazem 

a quantia atualizada de R$ 10.266,24 (dez mil duzentos e sessenta e seis 

reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha de cálculo 

apresentada. RECEBO a Inicial. Processe-se em Segredo de Justiça (art. 

155, II, CPC). DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98, do CPC. CITE-SE o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor R$ 10.266,24 (dez 

mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), referente 

à prestação alimentícia devida nos aos meses de MAIO/2016 a MAIO/2018, 

conforme cálculo apresentado. Não efetuado o pagamento voluntário 

neste prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado no valor de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523, § 1º do CPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários mencionados incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (art. 523, § 1º, CPC). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, munido de mandado penhora e 

avaliação, o Sr. Oficial de Justiça procederá aos atos de expropriação 

(art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, “caput”, CPC). DEFIRO os benefícios do artigo 212, 

§2º, do CPC. EXPEÇA-SE o necessário. Às providências. CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 377657 Nr: 19166-21.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , vez que, Apresentadas as contrarrazões pelo 

Ministério Público, em atendimento ao disposto no Art. 600, §1.º do CPC, 

intime-se o assistente da acusação (habilitação deferida às fls. 126), para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 485110 Nr: 24817-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEUDO CALIXTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB/MT 5211 - OAB:5211

 Vistos.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 29/01/2019 às 15h30min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intimem-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 483900 Nr: 23632-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBRAS - OAB/MT 5.211 - OAB: 5.211

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Sendo o réu pessoa 

pobre, isento-o do pagamento de eventuais custas processuais, bem 

como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, haja 

vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme 

previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.Intime-se a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo determinado 

de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e ARQUIVE-SE, com 

a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá, 02 de outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS 

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

contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 435262 Nr: 11492-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 Vistos.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 29/01/2019 às 16h30min..

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 536147 Nr: 27815-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAC, RPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL DE CUIABA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS 
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SANTOS - OAB:15145/MT, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18.098

 VISTOS.

Intimado para efetuar o pagamento da dívida, o executado manifestou-se 

às fls. 24/30, requerendo a extinção do feito com fundamento no art. 485, 

IV e VI do Código de Processo Civil, em razão do presente cumprimento de 

sentença não ter sido proposto nos mesmos autos que fixou a obrigação.

 Assim e visando evitar futura alegação de nulidade, remetam-se os autos 

para a Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher para, querendo, 

se manifestar sobre o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em igual prazo, deve requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente execução, inclusive, apresentando planilha 

atualizada do débito.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 529362 Nr: 21180-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042

 Autos n. 21180-36.2018.811.0042 (Cód.529362)

VISTOS.

Primeiramente, verifico que não houve o cumprimento integral da decisão 

de fls. 23.

Desta forma, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 23, intimando a 

exequente pessoalmente.

Após, conclusos.

Cuiabá, 1º de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503504 Nr: 42554-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGGPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR LEON 

BORDEST - OAB:9531/MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON 

BORDEST - OAB:6107-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessander deusdeth luiz 

henrique fadini - OAB:7.645

 Vistos em saneamento [...].Não há questões pendentes de apreciação e 

inexistem matérias preliminares a serem apreciadas, restando apenas 

questão de mérito que será apreciada no momento oportuno.As partes 

estão regularmente representadas, e não vislumbro irregularidades ou 

vícios a serem sanados, pelo que declaro o processo saneado, nos 

termos do art. 357, do CPC. Fixo como pontos controvertidos os bens e 

dívidas adquiridas na constância do casamento e a forma como deve se 

dar a partilha dos mesmos e as possibilidades do réu e as necessidades 

dos filhos das partes.Para dirimir parte da controvérsia, determino que a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo, realize estudo psicossocial, na 

residência das partes, com o intuito de verificar as possibilidades 

financeiras do autor e as necessidades dos filhos Francesca Ghelardi e 

Angelo Ghelardi, devendo o laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias. INTIMEM-SE as partes para, no prazo não superior a 15 (quinze) 

dias, especificarem outras provas que pretendem produzir, 

justificando-as. Existindo pedido para produção de prova testemunhal, as 

partes devem apresentar rol de testemunhas no mesmo ato.Além disso, 

nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, deverá ela 

requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que esta seja 

interrogada na audiência de instrução e julgamento.Em igual prazo, 

deverão as partes trazer aos autos matrícula atualizada do imóvel que 

pretendem partilha ou outro documento que comprove o direito de 

propriedade sobre o mesmo, sob pena de exclusão da partilha. Intimem-se 

as partes, via DJE.Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 04 de outubro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 432021 Nr: 7900-66.2016.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDSEL, ABDSEL, DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13.603-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, RODRIGO 

LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18060

 VISTOS.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta pelos exequentes 

ARON BRUNNO DE SILVA E LEMES e ARTHUR BLAIAN DE SILVA E 

LEMES, representados por sua genitora, DIANA RAMOS DA SILVA, em 

face de RONNIVALDO WHOMERSON DE CAMPOS LEMES, na qual, por 

meio da decisão de fls. 82, foi declarada suspensa a execução durante o 

prazo de 05 (cinco) meses, para que o executado cumprisse 

voluntariamente a obrigação.

 Após, a referida decisão, o executado veio aos autos informando que 

estava desempregado, pleiteando a juntada de vários comprovantes de 

depósitos.

Intimada, via DJE, para se manifestar sobre os recibos juntados, a 

exequente quedou-se inerte.

Por tal motivo, determino a intimação pessoal da exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, inclusive, 

apresentando planilha atualizada do débito caso haja, sob pena de 

extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 449064 Nr: 26034-44.2016.811.0042

 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: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Soares de Miranda - 

OAB:15123

 VISTOS.

Em razão da juntada aos autos do auto de avaliação (fls. 176), cumpra-se, 

integralmente, a decisão de fls. 162, intimando o autor para a 

apresentação de memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, e após, à ré, 

por igual prazo.

 Findo o prazo, apresentados os memoriais ou não, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão para prolação de sentença.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 468850 Nr: 8768-10.2017.811.0042

 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: RWDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDSEL, DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Benedita Ramos 

Tocantins Leite - OAB:18653, FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - 

OAB:OAB/MT 20582, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:13.603-A 

OAB/MT

 VISTOS.

Em razão das partes, apesar de terem sido devidamente intimadas, não 

terem pleiteado a produção de outras provas, dou por encerrada a 

instrução.

 Intimem-se as partes para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre o relatório de estudo interprofissional de fls. 166/169, 

sob pena de concordância.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão para a prolação de sentença.

 Às providências.

 INTIMEM-SE os patronos do Requerente e da Requerida via DJE.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 540158 Nr: 31627-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAINA LAURA FORTES 

BUMLAI - OAB:21.638/O

 Auto de Prisão em Flagrante n. 31627-83.2018.811.0042 (Cód. 540158)

VISTOS.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de ADRIANO 

GONÇALVES DA SILVA pelos supostos delitos previstos nos art. 140, e 

art. 147, do Código Penal, contra a vítima FABIANA PERES DO AMARAL.

Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória e 

decretado o monitoramento eletrônico com a entrega do botão à vítima, às 

fls. 29/33.

A vítima através de certidão às fls. 49, manifestou pela revogação das 

medidas protetivas, bem como pela retirada da tornozeleira do acusado.

A digna representante do Ministério Público manifestou favorável.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos, que o monitoramento eletrônico foi determinado para 

dar efetivo cumprimento nas medidas protetivas, porém, a vítima, principal 

destinatária das medidas protetivas, não deseja a manutenção da medida 

consistente no monitoramento eletrônico.

Prevê o art. 146-D, I, da Lei nº 12.258/2010, que a monitoração eletrônica 

poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, o 

que na análise do fato, se enquadra ao disposto.

Ante o exposto, REVOGO a decisão de fls. 29/33, no que tange ao 

monitoramento eletrônico do acusado, determinando a imediata retirada da 

tornozeleira eletrônica do agressor.

OFICIE-SE à Central de Monitoramento para retirada da tornozeleira.

INTIME-SE o autuado, bem como a vítima, para que devolva o botão do 

pânico.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 04 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 510412 Nr: 3116-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edno de frança bareto - 

OAB:10274

 VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na Resposta à 

Acusação não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 12/02/2019 às 13h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 450139 Nr: 27156-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PIERRY GASPAR ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERSON VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:21048/MT

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para os crimes apurados neste processo e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PATRICK 

PIERRY GASPAR ROSA, em relação à ameaça prevista no art. 147 

(ameaça), por duas vezes, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do código 

penal, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c, art. 109, VI, 

c/c art. 115, todos do Código Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 

da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do 

acusado.PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Transitada em julgado e após anotações e comunicações 

necessárias, arquivem-se os autos.P.I.C.Cuiabá, 04 de outubro de 

2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 467030 Nr: 6908-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME MUNHOZ MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNALIGIA TAVARES DE 

SIQUEIRA - OAB:16189, DIOGENES DAMIANI DAMIANI GUIRADO 

PRATES - OAB:12434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danylo Ferreira de Alcântara 

- OAB:OAB/ 13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:15373/MT, LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES MUNHOZ - 

OAB:9350/MT

 Ação Penal n. 6908-71.2017.811.0042 (467030)

VISTOS.

RECEBO o recurso interposto às fls. 105, em seus legais efeitos, 

conforme disposição do art. 597 do Código de Processo Penal.

Nos termos do § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, remeta-se o 

feito à Superior Instância para reexame da matéria, com as nossas 

homenagens.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 03 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1032681-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1032681-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDREA 

STALLBAUM BERNINI, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: EMERSON BERNINI Vistos etc. I. Trata-se de 

petição da vítima (ID. 15733596). II. A vítima requer seja o réu intimado, por 

meio da Sra. Fabiane Moreira, no escritório ASB advocacia; que seja 

autorizada sua recondução no imóvel, Maison Nicoli, ap, 301, localizado na 

Rua General Irineu de Souza, nº 14, Bairro Duque de Caxias, o qual se 

encontra desocupado, porém fechado e que seja retificado, nos autos, o 

seu nome, passando a constar: Andréa Stallbaum. III. Compulsando os 

autos, verifico que o requerido não foi intimado das medidas protetivas 

deferidas, nos autos, em favor da vítima, até o momento (ID. 15680812). 

IV. Verifico, ainda, que a decisão ID. 15640181 determinou a recondução 

da ofendida e dos dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento 

do agressor. V. Malgrado a vítima tenha declarado, em sua petição ID. 

15733596, que houve acordo entre as partes quanto a partilha do citado 

imóvel, tendo, o mesmo, ficado para si, esta não aportou, aos autos, 

nenhum contrato, impondo-se, portanto, sua intimação para tanto. VI. Com 

efeito, determino que seja expedido novo mandado de citação/intimação ao 

requerido com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Determino, ainda, 

que o Sr. Meirinho, responsável pelo cumprimento do citado mandado, 

proceda diligências para constatar se o imóvel está, de fato, desocupado, 

conforme noticiado pela vítima. VII. Conste no mandado a ADVERTÊNCIA 

para que, caso o Sr. Meirinho suspeite que o agressor esteja se ocultado 

para não receber a intimação, proceda conforme determinado no art. 252 

do CPC, inclusive, no endereço profissional indicado pela vítima, a saber: 

escritório de advocacia ASB. VIII. Intime-se a vítima para que, em 10 dias, 

aporte, aos autos, o citado contrato de partilha de bens realizado com o 

requerido ou comprove que o imóvel lhe pertence com exclusividade; que 

tem direito a meação do mesmo ou que esteja pleiteando, em juízo, o 

reconhecimento desse direito, tendo em linha de estima que, não tendo a 

mulher direito ao imóvel, logo, não faz jus à medida prevista no art. 22, II, 

da Lei n. 11.340/06, cabendo a ela apenas o direito de pleitear o seu 

afastamento do lar (art. 23, III, da Lei 11.340/06[1]); a separação de corpos 

(art. 23, IV, da Lei 11.340/06[2]) ou, ainda, o seu encaminhamento a 

casa-abrigo (art. 35, II, da Lei 11.340/06), sob pena de, do contrário, 

cometermos esbulho judicial, espoliando o agressor de imóvel que lhe 

pertence exclusivamente, sem base legal para tanto. IX. Não havendo 

comprovação no prazo fixado, desde já, converto a medida liminar de 

afastamento do agressor e recondução da vítima e dependentes à 

residência, em medida de autorização de afastamento da ofendida do lar, 

sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, 

conforme previsto no art. 23, III, da Lei n. 11.340/06. X. Após, conclusos 

para apreciação do pedido de recondução da vítima à referida residência. 

XI. Expeça-se o necessário. XII. Tendo em vista a urgência da medida, 

determino que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de 

Justiça plantonista. XIII. Intime-se. XIV. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

XV. Cuiabá, 5 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente Jeverson Luiz 

Quinteiro Juiz de Direito [1] III - determinar o afastamento da ofendida do 

lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 

alimentos; [2] IV - determinar a separação de corpos.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515733 Nr: 8142-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

03698458110, Rg: 2.184.239-6, Filiação: Rosilene Ribeiro da Silva e Silvio 

Dias Moura da Silva, data de nascimento: 27/10/1994, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, casado(a), ajudante de tapeçaria, Telefone 9238-0865. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos n. 8142-54.2018.811.0042.I. Em análise dos autos, 

constato que o acusado não foi localizado para citação pessoal. Aliado a 

isso, inexistem informações sobre o seu atual endereço.Posto isso, 

efetive a citação por edital, com prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 

361 do Código de Processo Penal.II. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478343 Nr: 18178-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOILSON RODRIGUES DOS SANTOS, Cpf: 

01746765143, Rg: 15378845, Filiação: Valdison Ferreira dos Santos e 

Dezenil Rodrigues de Moraes, data de nascimento: 19/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), garçom, Telefone 

8112-8145. 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: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO AGRESSOR DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS A FAVOR DA VITIMA, A SEREM CUMPRIDAS PELO 

AGRESSOR, CONFORME DADOS ABAIXO, BEM COMO PROCEDER A 

CITAÇÃO DO MESMO.

Despacho: Id. 478343 – MEDIDAS PROTETIVAS. REQUERENTE: Loadil de 

Amorim Dias, Endereço: Rua Um, Quadra 10, Bairro Jardim Umuarama, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99223-1239. REQUERIDO: Joilson Rodrigues dos 

Santos, Telefone: (65) 98112-8125 e (65) 99233-9703.VISTOS.Trata-se 

de Pedido de Providências Protetivas, requerido por LOADIL DE AMORIM 

DIAS nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, 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 caracterizada em 

crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça e Injúria) – B.O. nº 

2017.170863, por parte do requerido JOILSON RODRIGUES DOS SANTOS, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, 

restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 
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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 11.340/2006).Proibição ao agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar 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 nº 11.340/2006).Prestação de 

alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 468,50 (quatrocentos 

e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), equivalente a meio salário 

mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores.No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis.Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta 

decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei 

nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva.Assim, determino o devido acompanhamento 

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 relação ao agressor como 

da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 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. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006).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 nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal.Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006.Tendo em vista que a urgência da medida, determino que 

os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito.DESIGNO o dia 

30/06/2017 às 13h50min para a realização de Audiência de 

Conciliação.INTIMEM-SE às partes. Consigno que a intimação deverá ser 

realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no 

art. 21 da Lei nº 11.340/2006.CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, 

A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 29 de maio de 2017.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz 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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465359 Nr: 5252-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637, REINALDO MIRANDA DE CASTRO (ESTAGIÁRIO) - 

OAB:19157/E

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDOMIRO ZANELA, Cpf: 

31969054972, Rg: 1981710, Filiação: Idalina Ferri Zanela e Dionisio Nelson 

Zanela, data de nascimento: 28/07/1958, brasileiro(a), natural de 

Uniflor-PR, casado(a), eletricista, Telefone 65 99991-5395. 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: ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo 

a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em 

favor da vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 

decisão que deferiu a presente medida, salvo se a vítima, ora autora, 

antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita 

das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade 

das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste 

no expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo para pleitear a continuidade das medidas 

protetivas e comprovar a necessidade da continuação das mesmas, 

ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis.?Publique-se a presente sentença no 

Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, 

§ 3º, do CPC.?Intimem-se as partes acerca desta sentença com os 

benefícios do art. 212 do CPC.?Sendo negativa a intimação da vítima da 

presente sentença por ter mudado de endereço, certifique-se nos autos 

se houve prévia comunicação no feito acerca da mudança de endereço. 

Sendo negativa a certidão, presume-se válida a intimação nos termos do 

art. 274, parágrafo único, do CPC.XVII.Decorrido o prazo de seis meses 

sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das 

medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de 

natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara 

tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao 

Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida.XVIII.Decorrido o prazo de seis meses sem manifestação da vítima 

quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo 

medida protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se 

nos autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando 

sobre a revogação da medida protetiva.XIX.Consigo que as demais 

questões cíveis ou criminais envolvendo as partes deverão ser tratadas 

em autos próprios.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de assistência 

judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XXI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite.XXII.P.R.I.C.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452208 Nr: 29336-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMA BRANDÃO SIQUEIRA, Cpf: 

03212712112, Rg: 20834128, Filiação: Luzia Tereza Brandão e José 

Siqueira Barbosa, data de nascimento: 14/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá -. Mt-MT, solteiro(a), diarista, Telefone 9296-9980 e atualmente em 

local incerto e não sabido MOACIR SANTOS TIBURCIO, Cpf: 83690131120, 

Rg: 07623390, Filiação: Maria Lucia Tiburcio e Moises Tiburciio, data de 

nascimento: 01/11/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá -. Mt-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 9330-8655. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO AGRESSOR DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS A VAVOR DA VITIMA, A SEREM CUMPRIDAS PELO 

AGRESSOR, CONFORME DADOS ABAIXO, BEM COMO PARA PROCEDER 

A CITAÇÃO DO MESMO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar de medidas 

protetivas.II.Note-se que as medidas protetivas têm caráter excepcional e, 

portanto, não podem durar eternamente, sob pena de causar 

constrangimento ilegal e insegurança jurídica, de modo que as medidas 

protetivas concedidas in initio littis devem vigorar enquanto persistir o 

caráter emergencial.III.Compulsando os autos verifico que, da data da 

concessão da medida protetiva até a presente data, transcorreu grande 

lapso temporal, fato que impõe seja aferido se ainda persistem os motivos 

de caráter urgente que deram ensejo às medidas protetivas concedidas in 

initio litis.IV.Nesse sentido é a jurisprudência:EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015)Grifei.TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG)Data de publicação: 12/09/2014Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas.Grifei.V.Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a 

requerente para que, no prazo de 05 dias: a) informe se ainda necessita 

das medidas protetivas e, caso afirme necessitar, para que esclareça e 

comprove nos autos os motivos que justificam a continuidade das medidas 

decretadas em seu favor por mais tempo; e b) informe o atual endereço do 

requerido. Conste no mandado de intimação a advertência de que, caso a 

vítima não compareça em juízo, após o prazo determinado, ficam, 

automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, in initio litis.VI.Intimem-se a requerente com os 

benefícios do art. 212 do CPC.VII.Sendo negativa a intimação da vítima por 

ter mudado de endereço, certifique-se nos autos se houve prévia 

comunicação no feito acerca da mudança de endereço. Sendo negativa a 

certidão, presume-se válida a intimação nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC.VIII.Intimem-se.IX.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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484498 Nr: 24210-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ANTUNES BARBOSA, Filiação: 

Eliane Antunes Barbosa, brasileiro(a), convivente, motorista, Telefone 65 

99337-3067. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO AGRESSOR DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS A FAVOR DA VITIMA, A SEREM CUMPRIDAS PELO 

AGRESSOR, CONFORME DADOS ABAIXO, BEM COMO PROCEDER A 

CITAÇÃO DO MESMO.

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por MICHELE BISPO SOUZA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica em três crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA, INJURIA 

E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), por parte do requerido RAFAEL 

ANTUNES BARBOSA, 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 ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso, por se tratar de Policial Militar, nos termos da Lei nº 

10.826/03 (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).Com relação ao pedido de 

“afastamento do lar, domicilio ou local de convivência”, INDEFIRO o pedido, 

haja vista que a vítima reside em endereço distinto ao do agressor.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).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 
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deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em 

vista que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que 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.INTIMEM-SE as 

partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública.

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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 02 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 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..VII.Assim, considerando que não estão mais presentes os 

motivos autorizadores de sua prisão, com base no artigo 316, do CPP 

revogo a prisão preventiva do indiciado Fabio Silva CruzVIII.Notifique-se a 

ofendida acerca desta decisão, conforme determina o art. 21 da Lei n. 

11.340/06. Após, expeça-se o competente alvará de soltura em favor do 

indigitado Fabio Silva Cruz, devendo o mesmo ser posto em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso. Caso o Sr. Meirinho não consiga 

localizar a vítima, poderá, o mesmo, cumprir o alvará de soltura, 

independentemente de intimação desta, haja vista que a manutenção da 

segregação do réu por não localização da vítima, caracteriza 

constrangimento ilegal. IX.Tendo em vista a urgência da medida, determino 

que o cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.X.Intimem-se.XI.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 491132 Nr: 30553-28.2017.811.0042

 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: RXDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762

 VI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, defiro o pedido de 

apensamento em comento. Proceda-se ao apensamento dos citados 

autos.VII.Após, intimem-se as partes para que se manifestem se também 

desistem da produção de prova oral nestes autos, assim como fizeram no 

feito ID. 168547, para posterior julgamento simultâneo das 

ações.VIII.Intime-se.IX.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 353382 Nr: 14887-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 Autos n. 14887-26.2013.811.0042.

I. Em decorrência da readequação de pauta, redesigno o dia 16.04.2019, 

primeira data livre na pauta, às 17 horas e 00 minutos para audiência de 

instrução.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 532183 Nr: 23925-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405-O/MT

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.iv) cadastrar o advogado habilitado (fl. 21) no 

sistema Apolo, bem como intimá-lo da sentença. P. R. I. C.PCuiabá/MT, 24 

de setembro de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 434908 Nr: 11075-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANO SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, UNIJURIS (UNIC) - OAB:, Vanessa Souza De Oliveira 

Estagiaria - OAB:

 Autos n. 11075-68.2016.811.0042.

I. Designo o dia 30.04.2019, primeira data livre na pauta, às 16 horas e 40 

minutos para audiência de instrução e julgamento.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 436736 Nr: 13038-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE CAMPOS GAHYVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIA - OAB:8694, SAMUEL FRANCO DALIA JÚNIOR - 

OAB/MT 1602 - OAB:1602/MT, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - 

OAB:6275

 ).Posto isso, rejeito as preliminares arguidas pela defesa.II. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28.2.2019, primeira data 

livre na pauta, às 16 horas e 30 minutos (Código de Processo Penal – 

Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora 

para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do 

Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente). Para o 

caso de testemunha residente em outra comarca expeça-se carta 

precatória para sua oitiva, fixando o prazo de cumprimento em 30 dias no 
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caso de acusado preso e 120 dias se estiver em liberdade (Código de 

Processo Penal – Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição 

do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, 

para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. 

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o 

Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo 

tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos).III. Int.IV. 

Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 11 de setembro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 415318 Nr: 20370-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE RODOLPHO DE MORAES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633

 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 e 30 minutos. Conste 

no mandado o endereço do acusado indicado no pedido de fl. 119.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 413299 Nr: 18187-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GUEDES XAVIER PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DIAS DE ARAUJO 

CAVALCANTE - OAB:17361, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO 

JUNIOR - OAB:13565/O, Paulo Henrique Medeiros - OAB:16186

 Autos n. 18187-25.2015.811.0042.

I. Designo o dia 29.11.2018, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 30 

minutos para oitiva de Débora Almeida Hartman (condução coercitiva), 

Deilda Almeida Hartman (condução coercitiva) e Cleusa Aparecida da Silva 

Guedes (endereço indicado no item 4 do termo de audiência de fls. 94/95), 

bem como para qualificação e interrogatório do acusado.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 481946 Nr: 21752-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDEILSON DE AMORIM NASCIMENTO 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 Autos n. 21752-26.2017.8.11.0042.

I – A preliminar de inépcia da denúncia não procede, uma vez que não 

demonstrada a inequívoca deficiência da peça de ingresso, sendo certo 

que a mesma atendeu satisfatoriamente aos requisitos e às condições do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, narrando o fato supostamente 

criminoso com suas circunstâncias mais relevantes e necessárias à 

configuração do delito, de forma precisa e determinada, culminando com a 

capitulação jurídica adequada à narrativa exposta.

Nesse sentido, a jurisprudência:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera juridicamente 

idônea a peça acusatória que contém exposição clara e objetiva dos fatos 

alegadamente delituosos, com narração de todos os elementos essenciais 

e circunstanciais que lhe são inerentes, permitindo, desse modo, àquele 

que sofre a acusação penal, o exercício pleno do direito de defesa 

assegurado pelo ordenamento constitucional. (STF - JSTF 235/376-7)

 Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19.3.2019, às 17 horas.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 384341 Nr: 26332-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sebastiao moura - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Vistos etc.

Considerando que o réu Wender Willian da Silva, não informou a este juízo 

seu atual paradeiro, nem seu patrono, conforme determinado à fl. 122, 

decreto sua revelia nos termos do art. 367 do CPP, devendo o feito 

prosseguir sem a sua presença.

Diante da ausência do patrono do acusado, ainda que devidamente 

intimado, nomeio a Dra. Vanessa Pinho da Silva – OAB n°. 11183 como 

Advogada dativa para o presente ato.

 Condeno o estado de Mato Grosso a realizar o pagamento de 1,5 URH, 

equivalente a R$ 1.344,76 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos), conforme prevê a tabela de honorários 

advocatícios da OAB/MT para acompanhamento em audiência na 

advocacia criminal.

 Expeça-se certidão de crédito em favor do Advogado dativo.

Oficie-se à POLITEC para que encaminhe o laudo pericial da vítima, 

conforme requisição de fls. 33.

Oficie-se a UPA da Morada do Ouro, bem como ao Pronto Socorro para 

que encaminhem prontuário médico da vítima.

Redesigno o presente ato para o dia 06 de dezembro de 2018 às 

13h00min para oitiva dos Policiais Militares.

Requisitem-se os Policiais Militares para que compareçam ao ato.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 419782 Nr: 25144-42.2015.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMBDA, JPBDA, MVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Henrique Silva 

Pozzobon - OAB:20740/B, thalisson gayva moraes - OAB:MT/18846

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO do executado, por meio do 

seu patrono, via DJE, para retirar o contra-mandado de prisão expedido 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 14673-30.2016.811.0042

 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: AFCL, FLDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770, 

HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de juntada formulado pelo MP.

Defiro os pedidos formulados pelas partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de alegações finais e ao 

final ao Ministério Público.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 536808 Nr: 28394-78.2018.811.0042

 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: VPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelas partes. Atenda-se como requer.

Atualize-se o endereço do requerido para: Rua macauá, n° 12, Bairro 

Pedregal – Cuiabá-MT.

Cumpra-se o item VII da decisão de fl. 23, observando o pedido formulado 

pelo MP neste ato.

Considerando que o requerido ainda não foi citado, porém se encontra 

presente, dou o mesmo por citado, inclusive com entrega da cópia da 

petição inicial, neste ato.

 Considerando que o requerido, aqui presente, informou que não tem 

advogado, nem condições financeiras de constituir um, nomeio a 

Defensoria Pública do Estado para patrocínio da defesa da requerido.

 Intime-se a Defensoria Pública Criminal para que tome ciência da 

nomeação.

 Suspendo o processo pelo prazo de 30 dias para tentativa de formulação 

de um acordo entre as partes.

Após o período de suspensão, volvam-me os autos conclusos para 

deliberações.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 97099 Nr: 1121-32.2016.811.0063

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDdA, DDdP, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Carvalho Coelho - 

OAB:Defensora Públi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:10.869, Heliodoro Santos Nery - OAB:4630

 SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se Ação de Execução de Alimentos proposta por M.D. de A., 

representado por sua genitora Devalina Domingas de Paula, em desfavor 

de Mauro Lauro de Arruda Leite.

O Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões declinou da 

competência em favor deste juízo, conforme decisão de fl. 28.

Este Juízo suscitou o conflito negativo de competência às folhas 32.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou competente este Juízo 

para dar regular processamento à ação de Execução de Alimentos.

Em petição às folhas 117/117-v, a Requerente pugnou pela extinção do 

feito sem julgamento do mérito, uma vez que o Requerido está ajudando no 

sustento da filha.

O Ministério Público manifestou-se às folhas 118/120, opinou pela extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É o relato do essencial. Decido.

2. Fundamentação.

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, VI, diante do 

manifesto desinteresse da parte Requerente em dar prosseguimento ao 

feito, conforme se vê às folhas 117/117-v, uma vez que o genitor está 

contribuindo para o sustento do filho.

3. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86612 Nr: 2955-75.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MHGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDR, DGdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Nascimento de Oliveira 

- OAB:20.736-B, Alexandre Luis Cesar - OAB:4.030-O, Carlos 

Eduardo Lopes - OAB:20.499-B, Paulo Cosme de Freitas - 

OAB:3.739, Vanderley Souza Amorim - OAB:10207

 Pelo Exposto. Decido.

Verifica-se que a sentença de fls. 192/196, Decretou a perda do Poder 

Familiar do requerido José Dequias, em relação à criança Kawanne 

Myrelle Lima Ribeiro, nos termos do art. 1638, II e III do Código Civil, 

combinado com os artigos 24 e 129, X, ambos do ECA.

O genitor José Dequias teve a Perda do Poder Familiar decretada, pois, em 

tese teria praticado atos de cunho sexual, em desfavor de sua filha.

O pedido do Ministério Público deve ser deferido, posto que conforme 

declaração da genitora, esta continua residindo com o pai da infante, logo 

permite que esta frequente o mesmo núcleo familiar que lhe causou danos 

irreparáveis seria de todo, incoerente, assim, para evitarmos mais danos 

emocionais e psicológicos à Kawanne, entendo que deva prevalecer o 

principio de melhor interesse em beneficio desta, logo, acolho a cota 

Ministerial e determino que:

a) A genitora Durcely Gomes de Lima Ribeiro, poderá realizar visitas a 

filha, na casa da Guardiã.

b) Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT da decisão dos 

Embargos de Declaração de fls. 211/211v, bem como desta decisão. 

Cumpra-se, o que determina a CNGC no item 2.3.8 , abrindo-se 

imediatamente o 2º volume destes autos.

c) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

d) Em seguida, cumpra-se o item 4.6 da sentença de fls. 192/196.

e) Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos realizando as 

baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 97099 Nr: 1121-32.2016.811.0063

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDdA, DDdP, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Carvalho Coelho - 

OAB:Defensora Públi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:10.869, Heliodoro Santos Nery - OAB:4630

 3. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90831 Nr: 3353-85.2014.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ABdFR, OCRF, AVDMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdSF, PAdM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:, DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Procedentes os Pedidos constantes da inicial e 

Extingo o processo, com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC, para:

1) Confirmo a liminar de guarda para fins de adoção, folhas 13/14, nos 

termos do art. 33 do ECA.

2) Dê-se vistas ao Ministério Público para a propositura da ação de 

adoção da infante Ana Vitória em favor dos Requerentes.

 3) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4) Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o transito e julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90609 Nr: 3122-58.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdSF, PAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Destituição do Poder Familiar c/c Pedido de Tutela 

Antecipada para Colocação em Família Substituta mediante guarda, 

proposta pelo Ministério Público na defesa dos interesses da criança Ana 

Vitória de Mattos da Silva, em desfavor dos genitores Evangelino Ferreira 

da Silva Filho e Patrícia Aparecida de Mattos.

Em síntese, o Ministério Público alegou que obteve conhecimento por 

intermédio do Conselho Tutelar, que a Requerida é usuária de substâncias 

psicoativas e entregou a filha aos cuidados de terceiros sem qualquer 

grau de parentesco, bem como que o genitor é omisso e negligente nos 

cuidados diários com a infante, fatos que ensejaram seu acolhimento 

institucional, como medida de proteção.

Relatou que a Equipe Técnica da Instituição de Acolhimento realizou 

acompanhamento do núcleo familiar e buscas por familiares com o objetivo 

de possibilitar a reintegração familiar da criança, contudo, não vislumbrou 

condições pessoais, materiais e afetivas dos requeridos, e dos demais 

membros da família extensa, quanto ao interesse e condições de obter a 

guarda da infante.

Esclareceu que, no que tange a Sra. Rosilda, terceira que estava 

dispensando cuidados para com a infante, não há possibilidade de 

reintegração familiar em seu favor, haja vista ser pessoa estranha à 

criança, não possui qualquer vínculo de parentesco e, sobretudo, por não 

estar previamente habilitada para a adoção.

Por fim, conclui que a criança encontra-se acolhida no Lar da Criança e 

que durante este tempo não foi reclamada pelos genitores e tampouco 

pela família extensa (tios e avós maternos/paternos), estando desde seu 

nascimento em completo abandono, sem qualquer perspectiva de 

reintegração familiar.

Diante do exposto, postulou liminarmente, pela Colocação da criança Ana 

Vitória de Mattos da Silva, em família substituta para fins de adoção. Por 

fim, requer que seja decretada a perda do poder familiar dos Requeridos 

Evangelino Ferreira da Silva Filho e Patrícia Aparecida de Mattos.

 Recebida a inicial a liminar foi deferida, nos termos da decisão de fls. 

49/52.

A consulta na ordem cronológica da lista de pretendentes à adoção deste 

Juízo foi realizada conforme se vê folhas 53/55.

A Equipe Técnica deste Juízo apresentou Relatório de Estudo Psicossocial 

às fls. 57/65, cujo parecer recomenda a permanência da criana sob os 

cuidados dos guardiões Anna Beatriz e Oswaldo.

Os Requeridos foram citados pessoalmente às folhas 67, porém não 

apresentaram defesa, razão pela qual, foi-lhes nomeada como Curadora a 

Defensoria Pública que apresentou Contestação por Negativa Geral às 

folhas 75/76.

Realizada audiência de instrução e julgamento às folhas 92/93, colheu-se 

os depoimentos dos guardiões, Anna Beatriz e Osvaldo.

Às folhas 97/101, a Equipe Técnica deste Juízo apresentou Relatório de 

Estudo Psicossocial, cujo parecer relatou que a criança está recebendo 

dos guardiões tratamento carinhoso e acolhedor, mostrando-se favorável 

a permanência da infante com seus guardiões Anna Beatriz e Osvaldo.

O Ministério Público apresentou Alegações Finais às folhas 104/113, 

pugnando pela procedência da ação, de modo a decretar a Destituição do 

Poder Familiar em desfavor dos Requeridos Evangelino Ferreira da Silva 

Filho e Patrícia Aparecida de Mattos, em relação à filha Ana Vitória de 

Mattos da Silva.

Os Requeridos apresentaram suas Alegações Finais às folhas 115/117, 

pugnando pela improcedência da ação.

É o relato do necessário. Decido.

2. Condições para julgamento

 As condições da ação restam presentes, as partes estão devidamente 

representadas e o feito pode ser julgado desprovido de demais dilações 

probatórias.

Passo ao julgamento do mérito da ação.

3. Fundamentação

3.1 Perda do Poder Familiar

 O processo seguiu o rito do art. 155 e seguintes do ECA. Ressalte-se que 

o deslinde da questão posta à apreciação deste Juízo, depende da 

aferição da ocorrência dos requisitos legais da Destituição do Poder 

Familiar.

Destaca-se que, o Poder Familiar confere um conjunto de direitos e 

obrigações aos pais em relação aos filhos, incluindo o dever de sustento, 

guarda e educação. Todavia, nem sempre os genitores possuem 

condições para desempenhar o papel protetor que o Estado neles 

depositou, razão pela qual, o ECA estabelece medidas para defender os 

filhos em face da conduta nociva daqueles que deveriam zelar pela sua 

proteção.

Neste particular, as medidas de proteção perante a conduta dos pais 

estão previstas no art. 129 do ECA , representando verdadeira forma de 

controle do exercício do Poder Familiar pela sociedade e pelo Poder 

Público.

No presente caso, a exposição das crianças a situação de risco, está 

relacionada a conduta negligente e omissa dos genitores em relação aos 

cuidados para com a filha, seja por decorrência do completo abandono 

material, afetivo e psicológico praticado pelo genitor e/ou pelo uso de 

substâncias psicoativas e instabilidade emocional da genitora, fato este 

constatado pelo Conselho Tutelar, nos autos de Medida de Proteção n° 

2678-25.2014.811.0063, o que ensejou o Acolhimento Institucional da 

infante no Lar da Criança em 14/05/2014.

Tal comportamento desidioso dos Requeridos restou evidenciado nos 

Relatórios de Estudo Psicossocial, elaborados pela Equipe Técnica da 

Instituição de Acolhimento, fato que robustecem, ainda mais, a sua 

incapacidade de cuidar efetivamente da filha, conforme se vê no trecho 

abaixo transcrito:

“A Equipe Técnica ao ser recebida e adentrar à residência do Sr. 

Evangelino deparou-se com uma casa suja, os cômodos estavam com 

muita “bituca” de cigarro e sujeira acumulada de dias; não havia nenhum 

berço, retrato, roupa infantil, mamadeira ou qualquer objeto que 

sinalizasse a convivência/coexistência ou frequência de uma criança 

naquele espaço. O Sr. Evangelino disse que convive com Patrícia há 

aproximadamente 3 anos, ele sabe que desde os 13 anos ela usa drogas, 

e informou-nos que eles já tiveram um filho acolhido (Gabriel Mattos) e que 

este foi marar com a avó materna no Paraná. E, sem demonstrar 

afetividade nenhuma, disse que nunca foi em busca de ter notícias do 

filho. (...)”. (Sic). Trecho extraído de folhas 31.

“Considerando que não possibilidade de reintegração da infante à 

genitora, ao genitor ou à família extensa paterna; Destarte, tenho parecer 

psicológico desfavorável a guarda a avó materna, Nadir. Recomendo à 

inserção de Ana Vitória de Mattos da Silva em família substituta”. (Sic). 

(Grifei). Trecho extraído de folhas 31.

“Percebe-se que o Sr. Evangelino Ferreira da Silva Filho não reúne 

condições de ficar com a filha, bem como não foi informado algum parente 

paterno que pudesse assumir a responsabilidade para com a criança. Já a 

avó materna demonstra interesse em obter a guarda da criança, porém o 

Conselho Tutelar do município de Guatigá/PR, recebeu denúncia de que a 

sua neta Luana estaria fora da escola e seria a responsável pelas 

atividades domesticas da casa, inclusive tendo de cuidar do Gabriel, seu 

irmão mais novo e ainda que a garota sofre agressões psicológicas por 

parte da avó. (...) Neste cenário, a avó, senhora Nadir, não se apresenta 

como figura capaz de dirigir bons cuidados a infante, além do fato dela já 

cuidar de dois netos. (...) Por tudo exposto, compreendo viável a inserção 
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da criança em família substituta”. (Sic). (Grifei). Trecho extraído de folhas 

32.

Infere-se que a Requerida é reincidente na violação dos deveres de 

cuidados inerentes à maternidade, visto que de igual forma abandonou 

seus outros dois filhos, Gabriel que esteve acolhido no Lar da Criança e 

também foi colocado em família substituta para fins de adoção, e a jovem 

Luana que está sob os cuidados da avó materna, Sra. Nadir, na cidade de 

Guatigá/PR.

Destaca-se que, no decorrer da instrução processual restou provado que, 

de fato, os Requeridos nunca dispensaram os cuidados necessários em 

relação à filha e não tomaram qualquer providência no sentido de reaver a 

sua guarda, aliás, sequer contestaram a presente ação para apresentar a 

sua versão sobre os fatos, ou seja em nenhum momento procuraram 

compensar a conduta omissa e negligente, situação que perdura até hoje.

Registre-se que, a situação de drogadição é completamente incompatível 

com os encargos decorrentes do Poder Familiar, que impõe aos pais o 

dever de guarda, educação e sustento, sendo hipótese incogitável o 

retorno da criança aos cuidados de seus genitores.

Na espécie, a criança e o adolescente têm direito assegurado de serem 

cuidados pelos pais ou, ainda, quando esses não oferecem condições 

para tanto, pela família substituta, conforme balizas definidas na 

Constituição Federal e no Estatuto da criança e do Adolescente, senão 

vejamos:

Art. 227. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, além 

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, crueldade e opressão.”

Art. 3. “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade.”

Portanto, no caso em tela, a falta absoluta de estabilidade afetiva, social, 

material, que paira sobre os Requeridos/genitores, foram determinantes 

para que a filha Ana Vitória fosse retirada do seio da família natural ou 

extensa e colocada sob os cuidados de família substituta. O contrário, 

seria permitir que a criança fosse criada em um ambiente hostil, permeado 

por instabilidade emocional, violência e drogas.

Assim, a Destituição do Poder Familiar dos Requeridos é medida que se 

impõe, até para viabilizar a adoção da criança Ana Vitória, que já se 

encontra totalmente adaptada ao convívio dos guardiões, sendo que estes 

demonstraram a intenção de adotá-la. Sobre o tema, confira a parecer da 

Equipe Técnica, constante às fls. 97/101:

“Diante do exposto a técnica é favorável à permanência da infante com 

seus guardiões Sra. Anna Beatriz e Sr. Osvaldo visto que no momento 

estes contribuem para o melhor desenvolvimento da criança.” Trecho 

extraído das páginas 101.

Atualmente Ana Vitória está com 04 (quatro) anos, e os Requeridos não 

fazem parte da sua referência familiar, sendo recomendado que 

permaneça sob os cuidados dos atuais guardiões, Sr. Anna Beatriz e 

Osvaldo.

 Constata-se, portanto, que a situação que melhor atende aos interesses 

da criança é a atual, permanecer residindo e convivendo com os 

guardiões Anna Beatriz e Osvaldo, pois, já está perfeitamente inserida 

naquela família substituta, recebendo os cuidados necessários para 

garantir o seu bem estar físico e emocional, assim como o afeto e a 

educação que podem garantir o seu bom desenvolvimento psicossocial, 

conforme relatam os estudos juntados.

Verifico, pois, que a destituição do poder familiar, embora se trate de 

medida extrema, encontra fundamento irrefutável na prova dos autos, a 

qual evidencia o abandono e a falta de condições dos genitores para 

assumir a responsabilidade pela realização dos deveres decorrentes do 

exercício do poder familiar em relação a filha Ana Vitória.

Ressalta-se que, o abandono do filho sem justificativa plausível, somado 

às consequências danosas decorrentes da omissão e negligência, tal 

como demonstrado nos autos, implica na Destituição do Poder Familiar, 

conforme o disposto no art. 1.638, II, do Código Civil e art. 129 do ECA .

Nesse sentido, verificam-se recentes julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO 

FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE EXERCER A MATERNAGEM. 

Se durante a instrução do feito, restou cabalmente demonstrado que a 

apelante não detém condição alguma de exercer a maternagem, tampouco 

sua família extensa poderia assumir tal responsabilidade, cumpre 

confirmar a procedência da ação de destituição do poder familiar, tendo 

em mira o melhor interesse da criança. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064386949, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

25/06/2015).

 APELAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. Preliminares de nulidade da sentença que 

vão rejeitadas. Caso no qual restou bem provada a negligência e o 

abandono materno, bem assim a incapacidade da genitora para dar os 

devidos e necessários cuidados e atendimentos à filha. REJETARAM AS 

PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70069134575, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 02/06/2016).

Desta forma, observa-se pelo conjunto probatório produzido nos autos 

que existem provas suficientes que justificam a Destituição do Poder 

Familiar dos Requeridos, diante dos reiterados descumprimentos dos 

deveres fundamentais de criação, cuidado e proteção em relação a filha, 

de modo que a decretação da Destituição do Poder Familiar é a medida 

mais adequada a ser adotada.

4. Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos e Extingo o 

processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:

 4.1 Confirmar a decisão de fls. 49/52, que determinou a inclusão da 

criança Ana Vitória de Mattos da Silva, junto ao cadastro de crianças 

aptas à adoção desta Comarca;

 4.2Decretar a Perda do Poder Familiar de Evangelino Ferreira da Silva 

Filho e Patrícia Aparecida de Mattos, em relação à criança Ana Vitória de 

Mattos da Silva, nos termos do art. 1.638, II do Código Civil, combinado com 

os artigos 24 e 129, X, ambos do ECA;

4.3 Considerando-se o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na 

Lei 8.069/90 (163, § único), após o trânsito em julgado da presente 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento;

 4.4 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.5 Intimem-se. Cumpra-se.

 4.6 Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos 

com as anotações de praxe e as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109035 Nr: 1199-55.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESJ, AMM, PMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALBRO MONGE DE 

ALCANTARA DA SILVA - OAB:20513-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro a petição inicial e Julgo Extinto o processo sem 

Julgamento do Mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.Feito isento 

de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.Intimem-se o 

Ministério Público e o Advogado constituído dando-lhes ciência da 

presente sentença.Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações devidas.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109713 Nr: 1763-34.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Nos termos da legislação impulsiono estes autos para que o advogado do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 259 de 429



adolescente LGDSN para que dentro do prazo legal apresente as 

alegações finais.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128451 Nr: 2576-64.2018.811.0062

 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: Marcus Venícius Tocantins Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nátalia Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar R. dos Santos Neto - 

OAB:OAB/MT 5.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Ricarte - 

OAB:OAB/MT 4.411

 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) Ana Lucia Ricarte, 

OAB/MT 4.411/O e Dr(a) Waldemar Rodrigues dos Santos Neto, OAB/MT 

5.370, da audiência preliminar designada para o dia 31.10.2018 às 09:00h, 

processo: 128451, neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129636 Nr: 3721-58.2018.811.0062

 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): Priscila Rondon de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucio Araújo de Souza - 

OAB:OAB/MT 13.599

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

OAB/MT 13.599 (ADV. DA AUTORA DOS FATOS - PRISCILLA RONDON DE 

ASSIS), BEM COMO A DRA. ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO 

OAB/MT 12.586 (ADV. VÍTIMA - THALISSA BRUNA NASCIMENTO 

ARAÚJO), PARA DAREM CIÊNCIA AS PARTES DA DECISÃO FOLHAS N. 

153/154. DESPACHO/DECISÃO:"...Assim, em sintonia com o 

pronunciamento do Ministério Público, DETERMINO a colocação do 

monitoramento eletrônico (tornozeleira) na autora do fato PRISCILLA 

RONDON DE ASSIS, e o botão de pânico para a vítima THALISSA BRUNA 

NASCIMENTO ARAÚJO. Expeça-se ofício a Central de Monitoramento da 

Comarca de Cuiabá para que providencie a instalação da tornozeleira 

eletrônica na autora do fato PRISCILLA RONDON DE ASSIS, devendo 

constar o endereço da autora na Comarca de Barra do Bugres/MT, para 

que referida Central tome as medidas necessárias ao cumprimento desta 

medida, bem como faça a entrega do botão de pânico a vitima THALISSA 

BRUNA NASCIMENTO ARAÚJO no dia seguinte no Fórum da Capital, ao 

lado da 2ª Vara Criminal. Deverá constar ainda, no ofício a Central de 

Monitoramento da Comarca de Cuiabá, as medidas impostas na medida 

acautelatória deferida anteriormente, quais sejam: a) a proibição da autora 

do fato se aproximar da vítima e de seus familiares, seja em casa, ou 

qualquer outro estabelecimento comercial, aguardando sempre uma 

distância mínima de 1000 (mil) metros; Oficie-se também o Comandante da 

PM da cidade de Barra do Bugres ao qual a autora do fato está 

subordinada dando ciência quanto à determinação da colocação do 

monitoramento eletrônico (tornozeleira) na autora do fato PRISCILLA 

RONDON DE ASSIS, em razão desta ter descumprido as medidas 

concedidas em seu desfavor, bem como faça a apresentação da mesma 

quando solicitado o seu comparecimento na Central de Monitoramento da 

comarca de Barra do Bugres. Intimem-se as partes desta decisão" É O 

QUE CERTIFICO. ARJ - TÉC. JUD.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35984 Nr: 2657-84.2017.811.0082

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Petróleo Opolski Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 Vistos.

Em consonância com a cota ministerial de fl. 113, proceda-se a exclusão 

de VALTENIR BUENO CARMEZINI e IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO do polo passivo deste feito, com a consequente inclusão de 

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI LTDA EPP, procedendo-se as 

baixas e alterações necessárias.

DESIGNO audiência preliminar para o dia 6 de dezembro de 2018, às 

16h30.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a empresa autora do fato, preferencialmente, por intermédio de 

seu número de telefone constante à fl. 11. Caso reste infrutífera a 

intimação por meio telefônico, esta se fará no endereço indicado nos 

autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39947 Nr: 1461-45.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP, ROSIMEIRE DE SOUZA VIEIRA - 

ME, P. da Silva Ferreira Madeiras EPP, D. FERNANDES PIO MADEIRAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho - OAB:5950-A, 

Miguel Garcia Nogueira - OAB:MT 18790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se do pedido de restituição da madeira apreendida em razão 

da prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou contrário ao 

pedido de restituição, pugnando pela declaração de perdimento da madeira 

apreendida (...) INDEFIRO o pedido de restituição da madeira 

apreendida.Intimem-se os requerentes.Traslade-se cópia da presente 

decisão ao TCO código 35.302, em apenso.Após, não havendo novos 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30828 Nr: 2289-12.2016.811.0082

 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): Lopes Madeiras e Materiais para Construção 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Conceição Paulo - 

OAB:15886

 Vistos.(...)Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 

14 DE MARÇO DE 2019, às 14h (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. 

(...)DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato MESSIAS LOPES 

RODRIGUES, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, julgando 

EXTINTA a presente ação penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27627 Nr: 50-35.2016.811.0082

 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): M. P. de Abreu & Cia Ltda - ME, Marineide 

Pereira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433, Maele Rogo Mascaro Nobre - OAB:5122, MARIO 
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LACERDA NETO - OAB:7448, NATIANE CARVALHO DE BONFIM - 

OAB:6933, SERGIO FERNANDO CEZAR - OAB:7449

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra M. P. DE ABREU & CIA LTDA ME e 

MARINEIDE PEREIRA DE ABREU, 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.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 DE MARÇO 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 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 carta precatória com a finalidade de citar e intimar os 

acusados, devendo ser instruída com cópia da presente denúncia e fazer 

constar que os acusados deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogados 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, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se 

os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende 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 UNIVAG para a defesa da ré, 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.

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.: 35400 Nr: 2281-98.2017.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S.A., GINCO URBANISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:OAB/MT 12.909

 Vistos.

 HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo acostado nestes autos formulado pelas partes, nos 

termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo com o cumprimento do avençado, proceda-se ao 

arquivamento do feito, com as baixas de estilo.

Em caso negativo, intime-se a reclamada para comprovar o cumprimento 

do acordado, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o reclamante para 

requerer o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32032 Nr: 3303-31.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. S. Esquadrias de Madeiras Ltda ME, 

Sidney Rocha de Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Reinaldo Martis - 

OAB:OAB-RO 6923, Orlando Pereira da Silva Junior - OAB:OAB-RO 

9031, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139, Silvano Macedo 

Galvão - OAB:4699

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca da audiênciare 

designada para o dia 18/10/2018, às 15:20, nos autos da carta precatória 

n.º 0016550-68.2018.8.16.0018, Juízo Deprecado 4º Juizado Especial 

Criminal de Maringá/PR - Projudi, para interrogatório de Cristiano Scola, 

para que tome(m) conhecimento e diligencie seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31174 Nr: 19075-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOSPESCA FRIGORIFICO E PSICULTURA 

-LTDA, LUCIANO ZANIN GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilse Berlatto Leite - 

OAB:13.642

 Vistos.

1. Com a manifestação favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (fl. 320-v), DEFIRO o pedido formulado pelos autores do 

fato (fls. 277/279) para o fim de prorrogar o prazo para cumprimento 

integral do acordo celebrado em audiência realizada neste Juizado (fl. 

273) por mais 90 (noventa) dias.

2. Decorrido o prazo, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO para manifestação.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39266 Nr: 1006-80.2018.811.0082

 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): E. C. Braga Eireli EPP, L. V. Camargo Madeiras 

EPP, Cleiton Batista Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Terra Cyrineu - 

OAB:20.416, Gabriela Terra Cyrineu - OAB:24.378, Michael Rodrigo 

da Silva - OAB:18.970, Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16.169

 Diante do exposto, determino a DOAÇÃO/VENDA JUDICIAL do produto 

florestal descrito no Laudo Técnico de Identificação n. 113/2018 (fl. 67), 

apreendido e depositado no pátio unificado, na forma da Lei.Intimem-se as 

empresas autoras do fato.Oficie-se ao responsável pelo pátio unificado 

para ciência desta decisão.Ademais, designo a audiência preliminar para o 

dia 14-11-2018 às 16h30.Intimem-se o(s) autor(es) do fato, o(s) 

respectivo(s) defensor(es) e o Ministério Público.Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos em apenso Código 39357.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35634 Nr: 2434-34.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA & 

CIA LTDA - EPP, Anésio Aparecido Vieira De Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463-B/MT

 Vistos.

Em consonância com a cota ministerial de fl. 97, proceda-se a exclusão de 

EDSON GHIRALDI DA SILVA – motorista – do polo passivo deste feito, bem 

como a inclusão de ANESIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA, 

procedendo-se as baixas e alterações necessárias.

Juntem-se aos autos as certidões de praxe, conforme requerido.

Após, com a manifestação favorável do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

(fl. 97), DEFIRO o pedido formulado pelos autores do fato para expedição 

de carta precatória para a Comarca de Marcelândia (MT), objetivando a 

realização de audiência preliminar, encaminhando cópia da proposta já 
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formulada pelo Parquet (fl. 97).

Intime-se a defesa do autor do fato para acompanhar o seu cumprimento 

no juízo deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002381-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEIXOTO DA FONSECA (REQUERENTE)

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002381-51.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ELIAS PEIXOTO DA FONSECA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Para a apreciação 

do pedido de tutela de urgência, faz-se necessária a comprovação pela 

parte autora da regulação para o procedimento pleiteado, conforme 

recomendação do Enunciado 03 da I Jornada de Direito da Saúde. Desse 

modo, intime-se a requerente para que junte aos autos comprovação da 

solicitação administrativa junto ao SISREG e orçamento do pedido pleiteado 

para fins de verificação da competência deste Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retorne os autos em conclusão para prosseguimento 

do feito. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

ELENY ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1000407-76.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX DE ALMEIDA TAVARES, 

ELENY ALMEIDA TAVARES REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para regularizar o polo ativo da ação 

com a indicação dos demais herdeiros do falecido Lourival e/ou juntada 

dos respectivos termos de renúncia, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação em razão da 

justificativa apresentada pela parte. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003380-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.154,28 (hum mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito 

centavos), referente ao honorário pericial do processo de nº 

3870-96.2013.811.0040 (código 101041), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT.Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o necessário; e, INTIME-SE 

a parte exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que 

deverá retê-lo para fins de cancelamento.Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT acerca da presente execução e 

pagamento.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇAVistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no sistema 

PJe.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002384-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ROSANI KELLEN DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002384-06.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANI KELLEN DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002385-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON BRANDAO DUARTE (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002385-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDERSON BRANDAO DUARTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA CRESTANI FAVA (REQUERENTE)

GUSTAVO CRESTANI FAVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002386-73.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARISTELA CRESTANI FAVA 
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REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de ação de 

reparação de dano com pretensão anulatória de protesto efetivado pela 

fazenda pública. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de 

uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 

atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para 

“processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 

12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, 

em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à 

suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial de crédito 

descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: 

1002389-28.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARLENE RIBEIRO DE 

FREITAS REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C LIMINAR que a parte autora MARLENE RIBEIRO DE 

FREITAS PAULA promove em desfavor de AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S.A ( SANTANDER 

FINANCIAMENTOS. 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 

AYMORE CREDITO FINANCIAMENTOS E IVESTIMENTO S.A (SANTANDER 

FINANCIAMENTOS) 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

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 314, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor João Batista Barbosa Santana, matrícula 
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nº 36625, como Gestor Judiciário , na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, no período de 08 a 17 de outubro de 2018, em razão do 

usufruto de férias da servidora Lucileila Cardoso, matrícula nº 8065.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394417 Nr: 7999-71.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CISINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 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 7999-71.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO CISINO DO NASCIMENTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Cisino do Nascimento, Cpf: 

38474506115, Rg: 534.245 SSP MT, casado(a), técnico em contabilidade, 

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$ 443,35

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

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.: 56855 Nr: 5372-46.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CALIXTO PEREIRA

 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 5372-46.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ELIAS CALIXTO PEREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Elias Calixto Pereira, 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$ 744,05

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 544,92

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 176,41

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.: 729187 Nr: 9904-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A OAB/MT

 CERTIFICO que a parte requerida efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 504,23 ( Guia de Recolhimento 

nº 77223.303.08.2018-0), conforme comprovantes de fls.220/221, 

encaminhada pelo PEA, através do documento nº 905988 de 06/09/2018 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 nº10327 em 30/08/2018 (fls.218), o qual 

INTIMO o Douto Procurador da parte requerida, para que comprove nos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, após decorrido o prazo, será 

encaminhado ao 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.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58208 Nr: 6447-23.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6447-23.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Candemar Cecilio Fechner Victorio, Cpf: 

00374890110, Rg: 26578-6 SSP MS Filiação: Candelario Curismo Victorio e 

Marina Fechner Victorio, brasileiro(a), casado(a), procurador do estado 

aposentado, 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$ 230,63

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.226,07

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 483,18

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.: 809003 Nr: 17650-49.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL QUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/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 17650-49.2015.811.0003

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: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS e OLINDA ALVES DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: MIGUEL QUERINO

INTIMANDO: Requerido(a): Miguel Querino, Cpf: 02221543904, Rg: 

761367-9 SSP PR, 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$ 136,23

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.: 792751 Nr: 11429-50.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V R VIANA - CALÇADOS - ME, VICTOR 

RIBEIRO VIANA

 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 11429-50.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: V R VIANA - CALÇADOS - ME e VICTOR RIBEIRO 

VIANA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): V R Viana - Calçados - Me, CNPJ: 

07414841000194, 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 
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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$ 261,83

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.: 791694 Nr: 10963-56.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINA BATISTA DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/0, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 157,69 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806362 Nr: 16790-48.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE MELO ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,83 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813838 Nr: 828-48.2016.811.0003

 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: LINDA PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,50 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803635 Nr: 15795-35.2015.811.0003

 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: JOSALLE BOMFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, RODOBENS AUTOMÓVEIS - TOYOTA 

RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 207,12 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722897 Nr: 3906-55.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,83 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739250 Nr: 1480-36.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORELLO - 

OAB:OAB/SP 112.569

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

377,17 e Taxa Judiciária no valor R$ 452,57 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788458 Nr: 9603-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON GEORGE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ INJEÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RAMOS PAULA - 

OAB:31.148 OAB/GO

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,83 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727947 Nr: 8788-60.2013.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCESSIONÁRIA MORRO DA MESA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO FELICIANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT13984B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,83 ao FUNAJURIS, de forma 
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separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(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 CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

IZAURA APARECIDA DE OLIVEIRA (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 

nº1001516-22/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Izaura Aparecida de Oliveira. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos 

verifica-se que a parte autora depositara nos autos as importâncias 

(fls.50/51 – correspondência ID 12135750 a ID 12135768), conforme 

determinado (fls.42/48 – correspondência ID 12100369); que acostara 

relatório de quitação dos débitos de (fl.231 – correspondência ID 1553174) 

atendendo o determinado às (fls.225/226 – correspondência ID 

15498940); considerando o pedido de tutela provisória de urgência de 

(fl.205 – correspondência ID 15465187, fl.04), hei por bem deferir 

parcialmente o pedido de restabelecimento da energia elétrica na Unidade 

Consumidora sob nº6/1979574-9, devendo a parte ré, no prazo de (72h) 

setenta e duas horas, restabelecer o fornecimento do serviço (instalando 

medidor), bem como, que a ré abstenha-se de suspender, novamente, os 

serviços prestados – no que tange ao valor objeto desta lide – sob pena 

aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais), 

limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815072 Nr: 1238-09.2016.811.0003

 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: LUIZ HENRIQUE MOURA DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

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

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794527 Nr: 12154-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DE SOUZA DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724652 Nr: 5631-79.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 336278 Nr: 4722-52.2004.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131/MT, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/MT

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718355 Nr: 13815-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H J COMERCIO DE COSMETICOS LTDA -ME, 

WASHINGTON VILELA DE FREITAS, HAYANE DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto à execeção de pré- executividade de fls. 101/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452749 Nr: 7928-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO QUIROGA, MAURO FELIPE 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se quanto a Carta Precatória juntada aos autos fls. 176/194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798321 Nr: 13618-98.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA ME, 

EDVALDO ALVES TEIXEIRA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15.013

 Intimação da advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 270/272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 283118 Nr: 6621-90.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE, RENATA 

CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

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

OAB:MT/6218, MARCO ANTONIO MORETTI - OAB:OAB/MT 10.079

 Intima-se o advogado da parte autora nos termos do impulsionamento do 

dia 06/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736816 Nr: 16083-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE APARECIDA TAROCO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL CORRETORA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, OSVALDO TAROCO - OAB:17689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Intimação do advogado do executado para no prazo legal efetuar o 

pagamento do saldo remanescente apontado pelo exequente ás fls. 259v, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730584 Nr: 11154-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, LEONARDO RANDAZZO NETO, 

ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HERIQUE MAIA DE 

MELO - OAB:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal requerer o que 

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006126-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

LILIAN RODEGUER FORTUNA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006126-33/2018 Ação: Reparação por Danos Materiais e Morais 

Autora: Lilian Rodeguer Fortuna. Ré: Passaredo Linhas Aéreas. Vistos, 

etc. LILIAN RODEGUER FORTUNA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Reparação por Danos Materiais e 

Morais” em desfavor de PASSAREDO LINHAS AÉREAS, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.18 e 

fls.20/31 – correspondência ID 14547348, fl.03 e fls.05/11), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’ 

de (fl.15 – correspondência ID 14547290, fl.13), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 14 de novembro de 2018, às 08h00min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006180-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006180-96/2018 Ação: Cobrança Autora: Pedromar Transportes Ltda. 

Ré: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A. Vistos, etc. PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL 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 14 

de novembro de 2018, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006353-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BASTO FERREIRA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

REINALDO APARECIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR DO CARMO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006353-23/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autores: Reinaldo Aparecido Ferreira e Outra. Réu: Valdenor do Carmo. 

Vistos, etc. REINALDO APARECIDO FERREIRA e MARIA DE FÁTIMA 

BASTO FERREIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor de VALDENOR DO CARMO, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.12, fls.15/16, fl. 19 e 

fls.21/22 – correspondência ID 14637178, ID 14637182, ID 14637191 e ID 

14637198), 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 

14 de novembro de 2018, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO APARECIDO CARRASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000425-62.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A 

Réu: Marcio Aparecido Carrasco Vistos, etc... BANCO ITAUCARD S/A, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação 

em desfavor de MARCIO APARECIDO CARRASCO, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

id-11650792, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BANCO ITAUCARD S/A, 

em desfavor de MARCIO APARECIDO CARRASCO, todos com qualificação 

nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Custas pelo réu Transitada em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000687-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIZ OKADA DA COSTA (EXECUTADO)

VALDECIR CORDOVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000687-12.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Sicredi Sul MT Réu: 

Nelson Luiz Okada da Costa Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação 

em desfavor de NELSON LUIZ OKADA DA COSTA, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

id-14638668, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL, em desfavor de NELSON LUIZ OKADA DA COSTA, todos 

com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito 

de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo réu Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

W A DA SILVA PIZZARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000832-34.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S/A 

Réu: Wellington Araujo da Silva e Outro Vistos, etc... BANCO BRADESCO 

S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de W A DA SILVA PIZZARIA-ME e WELLIGNTON 

ARAUJO DA SILVA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção id-9685387, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de W A DA 

SILVA PIZZARIA-ME e WELLIGNTON ARAUJO DA SILVA, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo réu Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002080-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ROBERTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))
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CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002080-69.2016 Ação: Cobrança Autor: GTL Transportes Ltda Réu: 

Galvão Transportes Rodoviários Ltda e Outros Vistos, etc... GLT 

TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de GALVÃO TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, MASTER FOODS IND. E COMÉRCIO LTDA e GARGIL 

AGRÍCOLA LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção ID-11896964, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por GLT TRANSPORTES LTDA, em desfavor de GALVÃO 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, MASTER FOODS IND. E COMÉRCIO 

LTDA e GARGIL AGRÍCOLA LTDA, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pelo réu Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002256-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002256-48.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: José 

Renato Oliveira Réu: Companhia Excelsior de Seguros Vistos, etc... JOSÉ 

RENATO OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, 

sobreveio o pedido de extinção ID-14535948, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA, em desfavor de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, todos com qualificação nos autos. 

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pelo réu Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002698-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Garcia de Lima e Nossol LTDA - ME (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002698-14.2016 Ação: Embargos de Terceiro Autor: Luiz Carlos 

Machado Santiago Réu: Sicredi Sul MT Vistos, etc... LUIZ CARLOS 

MACHADO SANTIAGO, presente ação em desfavor de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado, requereu a desistência da ação ID-12929562, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado 

pelo autor é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, 

homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

advogado do réu. Sobre o tema Yussef Said Cahali em sua obra 

“Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz 

que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a jurisprudência, 

ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que seriam pagos 

os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando operada a 

desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, face ao 

prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, o novo 

Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que pudesse 

remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e dela 

desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). "PROCESSUAL 

CIVIL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - DESISTÊNCIA - CABIMENTO. 

Ocorrendo a desistência após a citação, cabível a condenação em 

honorários advocatícios. Irrelevante o fato de ser a ré Municipalidade." 

(STJ - 1ª Turma - REsp nº 47.830-94/SP - Rel. Min. Garcia Vieira - DJU 

25.05.1994). Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, extinto 

o presente processo aforado por LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO, 

desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Uma vez que houvera 

contestação, hei por bem arbitrar os honorários da parte adversária em 

10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser 

corrigido. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 05/outubro/2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003057-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003057-61.2016 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Vanderlei 

Chilante Réu: Pedromar Transportes Ltda Vistos, etc... VANDERLEI 
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CHILANTE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado, vieram-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face 

ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro, por 

sentença, extinto o presente processo, promovido por VANDERLEI 

CHILANTE, em desfavor de PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário. Custas pelo réu. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 05/outubro/2018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003409-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003409-82.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Rodrigo Nunes Ferreira Vistos, 

etc... B R A D E S C O ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de RODRIGO NUNES FERREIRA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

ID-12901435, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de RODRIGO 

NUNES FERREIRA, todos com qualificação nos autos. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra 

“b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo 

réu. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 05 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003726-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME (RÉU)

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003726-46.2018 Ação: Indenização Autor: Kelly Regina da Silva Leite 

Réu: Donato Júnior & Cia Ltda-ME Vistos, etc... KELLY REGINA DA SILVA 

LEITE, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de DONATO JÚNIOR & CIA LTDA-ME, com qualificação 

nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de 

extinção ID-15305470, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por KELLY 

REGINA DA SILVA LEITE, em desfavor de DONATO JUNIOR & CIA LTDA, 

todos com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com 

julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código 

de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Sem custas. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 05 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004903-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004903-45.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Andressa Nunes Moreno Milleck 

Vistos, etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

ID-15202368, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de ANDRESSA 

NUNES MORENO MILLECK, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005952-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMARLEY COUTO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005952-58.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A 

Réu: Wmarley Couto Moraes Vistos, etc... BANCO ITAUCARD S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

WMARLEY COUTO MORAES, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-14249746, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 
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com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO ITAUCARD S/A, desfavor de 

WMARLEY COUTO MORAES, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

05/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006106-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DOS SANTOS BEZERRA (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO PONTES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006106-76.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Randon 

Administradora de Consórcios Ltda Réu: Wagner dos Santos Bezerra 

Vistos, etc... RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de WAGNER DOS SANTOS BEZERRA, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

ID-14537585, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de WAGNER 

DOS SANTOS BEZERRA, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Custas pelo autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007192-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MAGGI PISSOLLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECAPADORA DE PNEUS RODOVIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007192-48.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Andre Luiz 

Maggi Pissollo Réu: Rodovia Pneus Vistos, etc... ANDRÉ LUIZ MAGGI 

PISSOLLO, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação 

em desfavor de RODOVIA PNEUS, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-15650183, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por ANDRÉ LUIZ MAGGI PISSOLLO, desfavor 

de RODOVIA PNEUS, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

05/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010069-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA (ADVOGADO(A))

L. C. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010069-92.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Lorena 

Cristini Souza Felizarti Réu: Latam Airlines Group S/A Vistos, etc... 

LORENA CRISTINI SOUZA FELIZARTI, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de LATAM 

AIRLINES GROUP S/A, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção ID-13748386, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por LORENA CRISTINI SOUZA FELIZARTI, em desfavor de 

LATAM AIRLINES GROUP S/A, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

O alvará somente deverá ser expedido após o cumprimento da diligência 

do Ministério Público ID-14052081. Sem custas. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 05 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007556-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

DENIO LEITE NOVAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JW TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte autora para 

MANIFESTAR acerca da diligência do Sr. Oficial de Justiça (ID 15398897), 

requerendo, para tanto, o que entender de direito, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 5 de outubro de 2018. SOLANGE DE LUCENA DANTAS 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 324899 Nr: 9132-90.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA MATTOS NEPONUCENO, ESPOLIO 

DE GENESIO DO CARMO NEPONUCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar regular 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, visto que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 40357 Nr: 1619-04.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO FRANCA DE MORAES, JAIME 

BERNADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora autora para DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 889795 Nr: 1611-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MUNIZ MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELHA RAINHA INDUSTRIA & COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA, JEOVADE SOUZA PIMENTEL, GILMARA VILELA DOS 

SANTOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das correspondências devolvidas de 

fls. 43/44, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 787471 Nr: 9204-57.2015.811.0003

 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: NOVA TABOÃO PRODUTOS DE LIMPEZA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDET COMERCIO DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALECSANDRA VERARDI - 

OAB:OAB/SP 215.596, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - 

OAB:22967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15H, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 407766 Nr: 3454-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para MANIFESTAREM, caso 

queiram, acerca da Carta Precatória devolvida, devendo, para tanto, 

requerem o que entenderem de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776535 Nr: 4875-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE FATIMA RAMOS, LUIZ ANTONIO 

CASARIN

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446438 Nr: 1620-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JUSSARA DIAS GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE PAULA DE PINHO, ELIENE DOS 

SANTOS FORNEAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418037 Nr: 499-80.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MENDONCA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 33737 Nr: 8423-36.1995.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE M. CANDIDO DA SILVA, OSMAR 

BLASS, VALMENIR CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente para colacionar aos autos 

endereço atualizado dos executados para fins de intimação destes da 

penhora on line de valores realizada às fls. 204/213, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744095 Nr: 4415-49.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMN SERVICOS DE ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA]

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, RAQUEL GIANELLI - 

OAB:15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA INTAKLI GIFFONI - 

OAB:101113, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Intimação do procurador da parte requerida, para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória de fls 206.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 862346 Nr: 4015-30.2017.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTHISA ACESSORIOS LTDA ME, DEBORAH 

REGINA LEMOS CARDOSO, BERTHA LEMOS CARDOSO, ISABEAU LEMOS 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO a 

Dra. LUCIANA CASTREQUINI TERNERO , OAB 8.379, para no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram 

com carga, sob pena de busca e apreensão, conforme artigo 196 do 

Código de Processo Civil, e ainda, ao Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711899 Nr: 6936-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA DE MELLO BARROS MONTEIRO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS DO C. OESTE E TOCANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA TATIANA 

MORESCHI DE ALBUQUERQUE - OAB:29645, CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B, CLICIA LUPINETT FERNANDES - OAB:21899/O, 

karina Ferrari de Rezende Santa Rosa - OAB:OAB/DF 15.340, 

MARILANE LOPES RIBEIRO - OAB:6.813, PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, 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. 566/570, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811076 Nr: 18258-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ROBERTO DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:MT/9948 - 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. 80/82, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432361 Nr: 1026-95.2010.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA, AURELIO 

MARCOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 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. 200/203, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386665 Nr: 407-73.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTHISA ACESSORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9.762-A, SONIA MARIA DUARTE MANSUR - OAB:AC/2474

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO a 

Dra. LUCIANA CASTREQUINI TERNERO , OAB 8.379, para no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram 

com carga, sob pena de busca e apreensão, conforme artigo 196 do 

Código de Processo Civil, e ainda, ao Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735073 Nr: 14755-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPASPE COOPERATIVA DE PRODUTORES 

AGRICOLAS DA SERRA DA PRETROVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A, 

MARCOS JOSE DOS SANTOS, NORTEX INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA, 

MARISTELA DEJAVITE DOS SANTOS, RAIMUNDO DELFINO NETO, 

SUYANNE MARTINS DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 Intimação do procurador da parte autora para manifestar nos autos, face 

os ARS de Citações juntados às fls 221/222 não constarem as 

assinaturas de recebimentos dos destinatários.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707809 Nr: 2624-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO JOSÉ DOS SANTOS, JUVENAL JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, BRUNA OLIVEIRA MANARDO - OAB:OAB/MT 

19.354, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

Dr. WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA , OAB 25589/O, para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os autos que 

se encontram com carga, sob pena de busca e apreensão, conforme 

artigo 196 do Código de Processo Civil, e ainda, ao Capítulo 2, Seção 10, 

item 2.10.1 da CNGC.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008609-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008609-70.2017.8.11.0003. Vistos etc. Por ora, defiro o 

pedido de busca do atual endereço da devedora Vale Sul Energia Ltda Me 

(CNPJ nº 15.581.202/0001-41), com a utilização, apenas, dos Sistemas 

disponíveis a este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e 

Infojud. Vindo as informações, dê-se vista a credora para manifestação 

em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis - MT, 05 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003019-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (AUTOR(A))

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003019-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 
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necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004622-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

SAMUEL RAPHAEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004172-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FREIRE CUNHA (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003713-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005734-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004172-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

LIDIA BEATRIZ GASPARIN DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GIONGO (RÉU)

Outros Interessados:

ROSANGELA GASPARIN DA SILVA COSTA OAB - 007.649.381-42 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005624-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILCELENE COSTA FREITAS ESPINDOLA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005691-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS VAZ (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006307-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WESLEN ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443950 Nr: 12619-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE MARIA PUHL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA IZABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA, para devolução dos autos nº 

12619-24.2010.811.0003, Protocolo 443950, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433226 Nr: 1890-36.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO MARTY JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI VITORIO MARCHETT, ESPÓLIO DE JOSÉ 

OSMAR BORGES, AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROTTER MEDA - 

OAB:PR/25.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 Código Processo nº. 433226

Vistos etc.

 Analisando o caderno processual, observa-se que, a Agropecuária São 

Lucas, foi denunciada à lide (fls. 116), no entanto, até o presente momento 

não houve sua citação.

Dessa forma, intime o requerido na pessoa do patrono constituído para 
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promover a citação da denunciada à lide Agropecuária São Lucas no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 131, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416651 Nr: 12284-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES, 

AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES, ALCIDINA BALBINO CARDOSO, 

MARIA ALCI BALBINO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11.843/MT, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, MARIA 

INEZ MECENAS DO CARMO - OAB:MT/5.852, Mellina Myrian do 

Nascimento P. Lima - OAB:17.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código nº. 416651.

 Vistos etc.

Ante a manifestação apresentada pelo executado à fls. 328/356, acerca 

do cálculo judicial apresentado à fls. 317/319, dê-se vista aos exequentes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 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: 1002680-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007543-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (EMBARGANTE)

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EMBARGADO)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar os 

documentos juntados do ID .14832588.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006437-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDSON CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

ABZAIL BARBOSA CORDEIRO (AUTOR(A))

MEIRE GIMENES ALVES (AUTOR(A))

ANANIAS PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

LEDA REGINA VIEIRA (AUTOR(A))

CELIA MARIA DE SALES (AUTOR(A))

LENIRA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELIA MARCIA ALBINO GUIMARAES CORREA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

CLEUDECI GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS (AUTOR(A))

JUSSARA LUCIA VILLA BARROS (AUTOR(A))

ONDINA ROSALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

ARACY DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RUDY APARECIDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003786-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYSA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007157-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

CLEIRE APARECIDA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, recolher as 

custas e taxas judiciárias, sendo que não foi localizado seu comprovante 

de recolhimento. Bem como para em igual prazo efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007016-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA AURELIO (REQUERIDO)

ROSELIA DA SILVA AURELIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE 

CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Oficial de Justiça: ZONA 02 

JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO PROCESSO n. 

1007016-69.2018.8.11.0003 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA PIRES DE SOUZA MONTEIRO Endereço: SANTIAGO TRONCOSO, 

813, PARQUE DAS NACOES, BIRIGÜI - SP - CEP: 16201-184 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCELO DA SILVA AURELIO Endereço: RUA A-132, 

QD 229, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-052 Nome: ROSELIA DA SILVA AURELIO Endereço: RUA A-132, 

QD. 229, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-052 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, 
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do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 5 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: 1001318-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDY BEATRIZ FREITAS DE SALES (REQUERENTE)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

HENRIKY DUARTE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK (ADVOGADO(A))

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE COELHO VASTOR (AUTOR(A))

JOSE ALBERTO CLAUDINO DE ASSIS (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (RÉU)

ODAIR ALMEIDA BRANCO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008454-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE RADAELI FRANCISCO (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.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006968-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GIONGO (EMBARGANTE)

GABRIEL GAETA ALEIXO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006968-13.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: VANESSA GIONGO EMBARGADO: UNICA CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Certifique-se, outrossim, acerca da tempestividade dos 

embargos. Após, conclusos. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007119-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007119-76.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA 

LIMA Vistos e examinados. Em consulta ao Sistema Renajud verifica-se 

que o objeto dos autos está em nome de terceiro, conforme extrato em 

anexo. Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte cópia do 

documento do certificado de registro de veículos (CRV), bem como do 

documento único de transferência (DUT), devidamente preenchido e 

assinado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007038-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES DE ANDRADE (RÉU)

MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007038-30.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCIELE RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: JOAO PAULO 

ALVES DE ANDRADE, MELISA FERRAZ CARVALHO DE ANDRADE Vistos 

e examinados. Analisando os autos, observa-se que os documentos 

juntados no Id. 14910094 não estão disponíveis para visualização, 

conforme alerta do Sistema PJe com o aviso “página não encontrada”. 

Dessa forma, intime-se a parte autora para que renove a juntada dos 

referidos documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo 

in albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos para análise de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007115-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARTINS FABRI (EXECUTADO)

SOMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)
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SERGIO LUIZ MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007115-39.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SOMAR 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME, RODRIGO MARTINS FABRI, SERGIO 

LUIZ MARTINS Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006876-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARVALHO PAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006876-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: NILZA CARVALHO PAES 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil e, ainda, para que traga a matrícula atualizada do imóvel, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007609-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REQUERENTE)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO JOSE SPERAFICO (REQUERIDO)

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERIDO)

ITACIR ANTONIO SPERAFICO (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007338-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007338-89.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RONIVALDO ANTONIO DA SILVA Vistos e examinados. A notificação 

extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que a parte autora 

não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a correspondência 

enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida pelos correios pelo 

motivo “não procurado”. É certo que a constituição em mora do devedor é 

requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e apreensão, 

bem como o edital de protesto somente pode ser reputado válido após o 

esgotamento de meios para localização do devedor. Neste sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante de 

constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007337-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007337-07.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ROBSON SILVA GUIMARAES Vistos e examinados. A notificação 

extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que a parte autora 

não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a correspondência 

enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida pelos correios pelo 

motivo “desconhecido”. É certo que a constituição em mora do devedor é 

requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e apreensão, 

bem como o edital de protesto somente pode ser reputado válido após o 

esgotamento de meios para localização do devedor. Neste sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante de 

constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006985-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVONE GOMES MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006985-49.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARIVONE GOMES 

MACHADO Vistos e examinados. A notificação extrajudicial para 

constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da 

inicial. No caso, verifica-se que a parte autora não comprovou a mora do 

devedor, tendo em vista que a correspondência enviada ao endereço da 

parte requerida foi devolvida pelos correios pelo motivo “sem entrega 

domiciliar”.(ID 14887160) É certo que a constituição em mora do devedor é 

requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e apreensão, 

bem como o edital de protesto somente pode ser reputado válido após o 

esgotamento de meios para localização do devedor. Neste sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante de 

constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006973-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TRICHES DIEL - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006973-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A REQUERIDO: 

JOSE CARLOS TRICHES DIEL - ME Vistos e examinados. I - DAS CUSTAS 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. II - DA MORA DO DEVEDOR A 

notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 
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imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que a parte autora 

não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a correspondência 

enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida pelos correios pelo 

motivo “endereço insuficiente”. É certo que a constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e 

apreensão, bem como o edital de protesto somente pode ser reputado 

válido após o esgotamento de meios para localização do devedor. Neste 

sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante de 

constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007445-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDES DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007445-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: PAULO FERNANDES DIAS 

Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da inicial Com 

a juntada do comprovante, expeça-se mandado de pagamento do débito, 

bem como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 

(quinze) dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo 

Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007050-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE LOUREIRO DO PRADO - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007050-44.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JAQUELINE LOUREIRO DO PRADO - EPP RÉU: TALENTECH - 

TECNOLOGIA LTDA Vistos e examinados. Anteriormente à análise do 

pleito de gratuidade da justiça, intime-se a parte autora para que junte 

cópia da declaração de imposto de renda referente aos 3 (três) últimos 

exercícios, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Neste 

sentido: BUSCA E APREENSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

ART. 99, § 2º, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO. 

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita 

a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu 

na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (Ap 

144473/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 

01/03/2018) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDO - PESSOA JURÍDICA - CURADOR ESPECIAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de pessoa 

jurídica, mesmo assistida por Curador Especial, não cabe presumir a sua 

hipossuficiência. (AgR 110707/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 27/10/2017) AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE 

INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, 

EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE 

COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que se alega a 

hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento 

da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa jurídica, para 

quem não milita em favor a presunção de insuficiência de recursos feita 

em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo CPC, 

exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Transcorrido o prazo in albis, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002091-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OSFIVIANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LIDIANY SILVA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002091-64.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ALEXANDRE OSFIVIANA DE OLIVEIRA EXECUTADO: 
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Intime-se a parte exequente para se manifestar em relação 

ao pagamento efetuado nos autos (Id. 15123715), no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito pelo cumprimento da obrigação (art. 

526, § 3º, CPC). Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007568-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA ROSA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007568-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CINTIA ROSA RODRIGUES PEREIRA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. A parte autora não 

observou a correta posição para leitura e ordenação das peças 

processuais na distribuição dos autos, em dissonância ao disposto na 

Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 25. São de exclusiva responsabilidade 

dos usuários externos do Sistema PJe: (...) IX – a correta descrição, a 

indexação e a ordenação das peças processuais e dos documentos 

transmitidos (...) 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. (...) § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos puder 

ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do contraditório e 

da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova apresentação, 

bem como a exclusão dos anteriormente juntados. Dessa forma, intime-se 

a parte autora para que apresente novamente a inicial e os respectivos 

documentos, devidamente organizados e na correta aposição para leitura, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com a sua 

juntada, proceda-se a exclusão dos documentos juntados no Id. 15205041 

a 15205315. Após, conclusos para pasta de despacho inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007007-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007007-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUBSON PEREIRA GUIMARAES REQUERIDO: ROSSANO 

MARCONDES BARBOSA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora 

para que proceda a juntada de cópia do contrato, procuração outorgada 

pela parte requerida a parte autora, documento pessoal de Juscelino 

Barreto Monteiro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. No mesmo prazo, intime-se ainda a parte autora para que 

comprove a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

assistência judiciária gratuita. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007569-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ PAULA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007569-19.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAVIO LUIZ PAULA DE LIMA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. A Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP 

regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, na seguinte forma: Art. 25. São de exclusiva 

responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: (...) VIII – a 

elaboração e a digitalização de todos os documentos relacionados ao 

processo IX – a correta descrição, a indexação e a ordenação das peças 

processuais e dos documentos transmitidos (...) Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. 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. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Dessa forma, intime-se a parte autora para que proceda à 

emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006994-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIME PEREIRA DANTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006994-11.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: AIME PEREIRA DANTAS Vistos e 

examinados. Em consulta ao Sistema RENAJUD, verifica-se que o veículo 

de placa NJK 8877, objeto da busca e apreensão, se encontra em nome 

de Antonio Alexandre de Freitas, estranho ao feito; desse modo, concedo 

o prazo de 15(quinze) dias para os esclarecimentos necessários, sob 

pena de indeferimento da inicial. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 904836 Nr: 6815-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Intimação do advogado do representado, Dr. Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior OAB/MT 15193 da sentença, cuja parte final segue transcrita: 

"POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a representação ofertada 
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pelo Ministério Público em face do adolescente M. L DA S., devidamente 

qualificados nos autos, pela prática do ato infracional descrito na 

representação e reiterado nos memoriais escritos pelo MP. Como 

determina o ECA, oportuna é a verificação de qual MSE será a mais 

adequada para o caso. Em casos tais os Tribunais Pátrios têm 

reiteradamente decidido pelo cabimento da medida sócio-educativa de 

internação, conforme autoriza o artigo 122, I, do ECA. Veja: 

ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TIPO DESCRITO NO 

ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA: INTERNAÇÃO. 

CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 122, INCISO I, DO 

ECA. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA. 1.MESMO 

ADMITINDO-SE, EM PRINCÍPIO, A EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO, 

CONFIRMA-SE A SENTENÇA QUE IMPÔS A APLICAÇÃO DE TAL MEDIDA 

AO ADOLESCENTE, SOBRETUDO SE SE CONSTATA QUE, EM SE 

TRATANDO DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE 

FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS, O ATO INFRACIONAL FOI 

PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA. 

MATERIALIZA-SE, ASSIM, A HIPÓTESE ENSEJADORA DA IMPOSIÇÃO DA 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, PREVISTA NO ART. 122, 

INCISO I, DO ECA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 

(TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Número do Acórdão: 

215634, Número do Processo: 20030130030696APE, Órgão do Processo: 

2a Turma Criminal, APELAÇÃO, Relator do Processo: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 24/02/2005, Data de 

Publicação: 08/06/2005, Página de Publicação: 94, Unidade da Federação: 

DF) "CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. APELACAO CRIMINAL. 

ROUBO QUALIFICADO E FORMACAO DE QUADRILHA. CONCURSO 

MATERIAL. ADOLESCENTE. MEDIDA DE INTERNACAO. CUIDANDO-SE DE 

ATO INFRACIONAL PRATICADO COM VIOLENCIA CONTRA A PESSOA, 

COMO E O CASO DO ROUBO QUALIFICADO (EMPREGO DE ARMA DE 

FOGO E CONCURSO DE PESSOAS), CUMULADO COM O DELITO DE 

FORMACAO DE QUADRILHA E EM CONCURSO MATERIAL, A MEDIDA 

SOCIO-EDUCATIVA A SER APLICADA A ADOLESCENTE, E A 

INTERNACAO. INTELIGENCIA DO ART. 122, INC. I, DA LEI Nº. 9.069/90 

(ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE). APELACAO CONHECIDA 

E IMPROVIDA". (TJGO - Tribunal de Justiça de Goiás, Órgão Julgador: 

TJGO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: DJ 

13513 DE 02/04/2001 LIVRO: 015, Relator: DES JALLES FERREIRA DA 

COSTA, Recurso: APELACAO CRIMINAL, Número: 20900-8/213, Comarca: 

TRINDADE) E o E. Superior Tribunal de Justiça assim também vem 

decidindo, como se pode observar: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE 

INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ROUBO 

QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E GRAVE AMEAÇA À 

PESSOA. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. 1. A norma contida no art. 33 do 

Código Penal trata de regime de cumprimento de pena, não sendo possível 

sua aplicação as medidas sócio-educativas, que possuem natureza 

diversa e são regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. 

Estando a decisão judicial devidamente fundamentada, a aplicação de 

medida sócio-educativa de internação encontra amparo legal quando o ato 

infracional é cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, 

inclusive com o emprego de arma de fogo, a teor do disposto no art. 122, 

inc. I, do ECA. Precedentes do STJ. 3. Ordem denegada. HC 50225/SP; HC 

2005/0194269-0, Ministra LAURITA VAZ (1120), QUINTA TURMA, 

25/04/2006, DJ 22.05.2006 p. 227). O adolescente - que, aliás, está 

próximo de completar dezoito anos – não tem noção do que é 

RESPONSABILIDADE. Tem outros procedimentos em andamento na Vara. 

Enfim, embora a mãe o tenha como ÓTIMO filho não me parece estar no 

caminho de ser BOM CIDADÃO, deve assim refletir e reaprender. Dito isto, 

nos termos do artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

aplico ao representado a medida sócio-educativa de internação, tendo em 

conta as circunstâncias dos fatos e sua gravidade. Surtindo efeitos 

benéficos, a medida aplicada poderá a qualquer tempo ser substituída por 

outra mais amena, sendo, por ora, a opção mais recomendável. Com 

efeito, e a teor do art. 121, § 2º, do ECA, a internação não admite fixação 

de prazo determinado para o seu cumprimento, pois, como já foi dito, pode 

ser revista a qualquer tempo, desde que não exceda a 3 (três) anos, 

devendo no presente caso ser reavaliada a cada 06 (seis) meses. 

SOLICITE-SE IMEDIATAMENTE vaga na CENTRAL para a internação 

definitiva. Publicada e registrada eletronicamente, INTIME-SE, 

principalmente o ADOLESCENTE quanto ao interesse ou não em APELAR 

conforme previsão no ECA. Quando transitar em julgado, expeça-se a 

GUIA DE EXECUÇÃO DE MSE. Cumpra-se."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 352982 Nr: 8044-46.2005.811.0003

 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: FABRICIO MIGUEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO - 352982

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente.

 A parte exequente requer às fls. 73/75, nova tentativa de bloqueio de 

valores em conta bancárias e a expedição de certidão para que a dívida 

seja levada a protesto.

 Assim, considerando que a parte executada não pagarou 

espontaneamente o débito a que concerne esta demanda, a redação dada 

ao art. 655, I, do Código de Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACEN JUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição, voltando-me conclusos para apreciação 

dos demais pedidos.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 02 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006202-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. (AUTOR(A))

MARIA VANDERLEIA AGUIAR (ADVOGADO(A))

L. G. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOURADO DE BARROS OAB - 706.126.251-68 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATHAN SOUZA RODRIGUES (RÉU)

 

Processo n.º 1006202-57.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 
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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 26.11.2018, às 17h, 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 das crianças. 5. Empós, vista ao Ministério 

Público, para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses 

das crianças, que, como noticia a peça vestibular, se encontram 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 

dos infantes. 8. 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 em meio salário mínimo vigente, correspondendo 

hoje a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 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. 9. 

Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 

de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001281-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

CARMELITA SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTOS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1001281-55.2018.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos Estudo Social realizado. Rondonópolis/MT, 3 de setembro de 2018 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002894-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO (ADVOGADO(A))

LORIJANE SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002894-81.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO - FIRMAR TERMO 1. Nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente 

feito para que seja intimada a parte autora por mandado para comparecer 

a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões para firmar termo de 

primeiras declarações, em cinco dias. 2. IMPULSIONO, ainda, para que 

seja intimada pelo sistema PGE para manifestar no prazo legal. 

Rondonópolis/MT14 de junho de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004245-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

EUNICE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (RÉU)

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NILVA RIBEIRO SANTOS (RÉU)

 

Processo n.º 1004245-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE SONEGAÇÃO DE BENS EM INVENTÁRIO C.C. 

SOBREPARTILHA, na qual a parte autora carreou aos autos matrícula do 

imóvel objeto do feito em nome de terceiros e que não figuraram na cadeia 

dominial o de cujus ou os requeridos. 2. Assim, intime-se a requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo às disposições contidas no 

art. 320, do Estatuto Processual Civil, carrear aos autos documento hábil a 

comprovar a propriedade do imóvel supracitado em nome do de cujus ou 

dos requeridos, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena 

de o juízo não deliberar quanto ao referido bem, dada a sua total 

impertinência. 3. Quanto aos requerimentos de ID: 8297607, a toda 

evidência, tratam-se de providências que incumbem à parte autora, por 

isso indefiro-os. 4. No mais, manifestem-se as partes quanto às provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002732-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CILENE CHIVALSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REJANE FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

JANETE DE ANDRADE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002732-18.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para que cumpra integralmente a decisão 

Id.13733729, para tanto, junte aos autos as primeiras declarações e a 

documentação indicada na referida determinação.. Rondonópolis, 5 de 

outubro de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000699-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. O. L. (ADVOGADO(A))

N. J. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000699-89.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada, através do(a) patrono(a), para efetuar o pagamento da 

importância de R$ 2.525,33 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e 

trinta e três centavos), descrita no cálculo de ID 13731533, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de lhe ser decretada 

imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 

Rondonópolis/MT, 5 de outubro de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001904-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (ADVOGADO(A))

E. S. (ADVOGADO(A))

C. I. G. (ADVOGADO(A))

F. G. D. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001904-90.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada, através do(a) patrono(a), para efetuar o pagamento dos valor 

de R$ 26.165,82 (vinte e seis mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e 
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dois centavos), conforme cálculo de ID 13727243, no prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de lhe ser decretada imediatamente a sua 

prisão, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. Rondonópolis/MT, 5 de 

outubro de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002340-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. (ADVOGADO(A))

C. P. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002340-49.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta J.P.S., representado por Celsina 

Pereira Rodrigues em face de DIONES FERREIRA DE SOUZA (qualificados 

na exordial). 2. Citada, a parte requerida não se manifestou nos autos. 3. 

Assim, a parte autora se manifestou pela aplicação do disposto no art. 

528, do Código de Processo Civil, ante o inadimplemento da parte 

executada. 4. Convém trazer a baila o que dispõe o art. 528, do Código de 

Ritos, in verbis: “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento 

de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o 

juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado 

pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.”. “§3º Se o executado não pagar 

ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar 

protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”. [grifamos] 5. Verifica-se 

que houve intimação da parte devedora, contendo o prazo e a advertência 

para efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de ver sua prisão decretada, porém, compulsando 

os autos, nota-se que a parte executada não apresentou justificativa 

tampouco fez a quitação da dívida alimentar. 6. Como o adimplemento da 

obrigação alimentar se relaciona diretamente com a sobrevivência do 

alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, LXVII, que: “não haverá 

prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.” 

(grifamos) 7. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os 

alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode 

prover, pelo seu trabalho, à própria mantença. 8. A espécie amolda-se à 

jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, no sentido de que: “É cabível 

a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra ele 

proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas 

devidas a título de pensão alimentícia, mais as que se vencerem no curso 

do processo. Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ª Turma – Minª. Nancy 

Andrigui - grifamos) “O entendimento consagrado na jurisprudência, no 

sentido de que a prisão por dívida alimentar somente tem cabimento 

relativamente às três últimas parcelas, não se aplica em algumas 

hipóteses. Isto ocorre: No caso de prestações vencidas no curso da 

execução, não se aplica a jurisprudência que restringe a prisão ao 

pagamento das três últimas parcelas.” (STJ - 4ª Turma, HC 14.841 – SC, 

Rel. Min. César Rocha, j. 7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 

109 - grifamos) “A prisão civil decorrente do inadimplemento de prestação 

alimentícia tem por escopo fundamental forçar o devedor a suprir 

necessidade atual do alimentando. Assim, a custódia determinada em 

execução de prestação alimentícia pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, 

de cobrança de crédito patrimonial que perdeu sua função de garantia de 

sobrevivência.” (HC 13.736-0, 6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, 

in RT 670-132). 9. Na esteira desse entendimento, recentemente, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a Súmula 309, cujo verbete 

passou a ter a seguinte redação: “O débito alimentar que autoriza a prisão 

civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.” 10. 

Dessarte, conforme exposição supra, determino a remessa dos autos, 

com urgência, ao contador judicial para a atualização dos valores devidos 

relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à propositura da ação; b) os 

meses que venceram no curso do processo; e c) somatório dos itens 

anteriores. 11. Com o resultado do cálculo, intime-se a parte devedora a 

efetuar o pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena 

de lhe ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, 

§3º, do CPC. 12. No mais, analisando detidamente os autos, vê-se que no 

caso em apreço é cabível a expedição de certidão judicial que comprove a 

dívida ora executada, a fim de que seja providenciado o protesto no 

cartório de registro de títulos, tendo em vista que a parte executada não 

adimpliu com o débito exequendo. 13. Insta consignar que a verba 

alimentar tem caráter vital para as manutenções básicas do necessitado, 

sendo imperioso que as prestações sejam realizadas corretamente, sob 

pena de se impor ao credor, que na maioria das vezes possui tenra idade 

e não pode prover o próprio sustento, uma situação degradável. 14. Sobre 

o tema, anoto as considerações de Fredie Didier Júnior (Curso de direito 

processual civil. 5ª ed., v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715): “(...) o 

alimento, em sentido amplo, abrange todo o necessário ao sustento, 

morada, vestuário, saúde e educação do ser humano. Atualmente, 

costuma-se acrescentar a este rol o lazer, considerado essencial para o 

desenvolvimento sadio e equilibrado de todo indivíduo.” 15. Diante disso, 

nota-se o quão grande é a importância da efetiva prestação alimentícia, o 

que certamente levou a parte exequente a manejar a presente ação, 

sendo certo que outras formas de tentar compelir a parte devedora ao 

adimplemento da dívida restaram infrutíferas. 16. Corroborando as lições 

supra e, ainda, tecendo consideração acerca da mitigação do segredo de 

justiça, anoto o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INVIABILIDADE RECONHECIDA. VEDAÇÃO, 

TODAVIA, INEXISTENTE. TENTATIVAS DE PENHORA 'ON LINE' E BUSCA 

DE BENS PENHORÁVEIS INFRUTÍFERAS. ART. 732 DO CPC. DÍVIDA 

LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO 

EXECUTIVO PARA ATINGIR A FINALIDADE ALMEJADA. RECLAMO 

RECURSAL ACOLHIDO. 1 Ainda que sem previsão legal, não existe 

vedação à inscrição do devedor de alimentos nos cadastros de restrição 

ao crédito, sendo a medida mais uma forma de compelir o devedor ao 

pagamento das parcelas dos alimentos vencidas. 2 Inexistindo bens 

passíveis de penhora ou valores depositados em instituições financeiras, 

pode o representante legal do menor, havendo interesse, nas execuções 

pelo rito do art. 732, do CPC, requerer a emissão de certidão, junto ao juízo 

responsável pela execução, com os dados necessários ao protesto do 

título executivo judicial. Assim, basta apresentar a cópia da decisão que 

fixou os alimentos e a respectiva certidão, acompanhados do cálculo do 

valor do débito, junto ao cartório competente para o protesto do título. 3 A 

privacidade do alimentante não é direito fundamental absoluto, 

curvando-se ao direito do alimentado à uma sobrevivência digna e, pois, à 

própria vida.” (TJ/SC – Agravo de Instrumento n.º 20130067976. Segunda 

Câmara de Direito Civil. Rel. Trindade dos Santos. DJ: 14/08/2013 – 

grifamos) 17. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter 

substancial dos alimentos in voga, sem prejuízo das demais determinações 

constantes nesta decisão, determino que se expeça certidão judicial que 

comprova a dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o 

protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do CPC. 18. 

Intime-se. 19. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 

de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002340-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. (ADVOGADO(A))

C. P. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002340-49.2016.8.11.0003 Certifico que não foi possível dar 

integral cumprimento à decisão de ID 10952938, com a expedição de 

certidão de crédito judicial para protesto, porquanto não há nos autos 

informação do número do CPF do executado, necessário para a 

providência. Outrossim, nos termos do Provimento 56/2017 - CGJ, 

impulsiono o presente feito, para intimação da parte exequente, através do 

patrono, para informar o CPF do executado, no prazo de 5 dias. 

Rondonópolis/MT, 5 de outubro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002757-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI (ADVOGADO(A))

CICERO SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TAMILE NUNES DE ANDRADE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002757-65.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a) para dar andamento ao processo, em 

cinco dias. Rondonópolis/MT21 de junho de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002416-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

LEIDIANA BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON MARCOLINO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002416-39.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processo, entendo ser necessária nova 

tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação social 

dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, possibilitando-lhes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim 

sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no 

inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na 

Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário, observando a Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 3. Com a realização do ato solene, venham-me 

conclusos para ulterior deliberação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003273-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON UMBELINO MAGALHAES (EXEQUENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

MARIA ELISA SENA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MONICA BARBOSA CAMARGO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO SOUSA VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MONISA DE OLIVEIRA VILELA VASCONCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003273-22.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

petição de ID: 14351439, na qual a parte executada informa que já 

desocupou o imóvel objeto da execução, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. No que tange ao 

cumprimento de sentença de ID: 14351439, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor do débito, bem como, persistindo a inadimplência, de lhe 

serem penhorados bens suficientes para quitação da obrigação fixada em 

título executivo judicial (art. 523, §3º, do Código de Processo Civil). 3. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sem necessidade de 

nova intimação, poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar sua impugnação, nos termos do art. 525, do Digesto 

Processual Civil. 4. Para a hipótese de pagamento pela parte executada 

antes da intimação, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

sobre o valor quitado, no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 

526, do Código de Ritos. 5. Abra-se vista ao Ministério Público. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006202-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. (AUTOR(A))

MARIA VANDERLEIA AGUIAR (ADVOGADO(A))

L. G. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOURADO DE BARROS OAB - 706.126.251-68 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATHAN SOUZA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006202-57.2018.811.0003 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 26.11.2018, às 17h, 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 das crianças. 5. Empós, vista ao Ministério 

Público, para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses 

das crianças, que, como noticia a peça vestibular, se encontram 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 

dos infantes. 8. 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 em meio salário mínimo vigente, correspondendo 

hoje a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete 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. 9. 

Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 

de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000416-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

OTILIA DE SOUZA PAULO (REQUERENTE)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL DE SOUZA PAULO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000416-32.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

vê-se que a Sr.ª Isaura Clarindo da Silva não cumpriu a determinação 

exarada no ID: 11490688 de trazer aos autos sentença declaratória de 

união estável havida entre ela e o de cujus ou escritura pública firmada 

por eles atestando o período de convívio, sendo que os documentos de 

IDs: 11745856 e 11745879 não se prestam para este fim. 2. Assim, nos 

termos dos art. 320, da Lei Instrumental Civil, intime-se a autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos a cópia 

da sentença declaratória de união estável havida com o de cujus ou 

escritura pública firmada por eles atestando o período de convívio, a fim 

de comprovar sua condição de companheira do falecido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução de mérito, conforme a inteligência do art. 485, inciso I, do 

Estatuto Processual Civil. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004245-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

EUNICE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (RÉU)

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NILVA RIBEIRO SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004245-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE SONEGAÇÃO DE BENS EM INVENTÁRIO C.C. 

SOBREPARTILHA, na qual a parte autora carreou aos autos matrícula do 

imóvel objeto do feito em nome de terceiros e que não figuraram na cadeia 

dominial o de cujus ou os requeridos. 2. Assim, intime-se a requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo às disposições contidas no 

art. 320, do Estatuto Processual Civil, carrear aos autos documento hábil a 

comprovar a propriedade do imóvel supracitado em nome do de cujus ou 

dos requeridos, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena 

de o juízo não deliberar quanto ao referido bem, dada a sua total 

impertinência. 3. Quanto aos requerimentos de ID: 8297607, a toda 

evidência, tratam-se de providências que incumbem à parte autora, por 

isso indefiro-os. 4. No mais, manifestem-se as partes quanto às provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008973-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DIAS (REQUERENTE)

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008973-08.2018.811.0003 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 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. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL DE 

SEPARAÇÃO DE CORPOS intentado por MARIA ROSA DIAS em face de 

OSVALDO DE SOUZA COSTA (individuados na proemial). 4. Salienta a 

requerente, em síntese, que vive em união estável com o requerido desde 

11.12.1989, vindo o casal a ter duas filhas, atualmente maiores que já 

constituíram suas próprias famílias. 5. Expõe, todavia, que o casal passou 

a ter desentendimentos e incompatibilidades que tornaram insuportável a 

vida em comum, atribuindo isso ao fato de o requerido ser violento e 

agressivo, o que tem culminado com agressões verbais e físicas, 

tornando-se impossível a permanência das partes sob o mesmo teto, eis 

que há, inclusive, boletim de ocorrência, registrado em 27.06.2018, 

noticiando agressões supostamente desferidas pelo requerido contra a 

autora (ID: 15778348). 6. No mais, ressalta que é necessária a presente 

medida em caráter imediato, em virtude das circunstâncias e em face do 

temor da autora de que os acontecimentos futuros tenham consequências 

mais drásticas para si. 7. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Passo ao exame da tutela de urgência anelada. 8. Não há dúvida de que a 

medida liminar é provimento cautelar admitido pelo Código de Processo 

Civil, cabendo em casos muito especiais sua concessão inaudita altera 

pars. 9. O art. 297, do CPC, preceitua que “O juiz poderá determinar as 

medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória...”. Este dispositivo possibilita ao juiz, nos casos onde não há 

providência específica e delimitada, fixar a natureza e a oportunidade da 

medida para cada caso concreto, concedendo ou não a tutela cautelar 

pretendida. Trata-se do poder geral de cautela. 10. Galeno Lacerda 

leciona que “estamos aqui, em presença de autêntica norma em branco, 

que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder puro, 

idêntico ao pretor romano, quando no exercício do ‘imperium’, decretava os 

interdictos.” (in Comentários ao CPC, Forense, Vol. VIII, Tomo II) 11. A 

natureza jurídica da medida initio litis é irrefutavelmente o acautelamento 

duplo. Acautelamento do próprio pedido provisório, uma vez que 

concessão da medida de urgência postulada vem a garantir que ela tenha 

o resultado útil desejado; e acautelamento do pedido principal, já que a 

tutela de urgência, efetivando a prestação cautelar, estará indiretamente 

contribuindo para o acautelamento deste. 12. A tutela provisória tem o 

objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em 

perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional. 13. 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.” 14. O art. 301, da 

Lei Instrumental Civil, por sua vez, dispõe que o juiz poderá efetivar a 

tutela de urgência mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito, ou seja, o pleito inicial encontra 

guarida e respaldo legal no Código de Processo Civil. 15. Neste sentido, 

“Não se ignora que o constrangimento resultante da divergência entre 

marido e mulher, no decorrer de ação de separação, é suficiente 

fundamento para a concessão da separação de corpos.” (RT 405/202, 

Rel. Dimas de Almeida), nem mesmo se olvida que, “se um dos cônjuges 

requer alvará de separação de corpos, alegando constrangimento, não 

pode o juiz substituir as partes na avaliação de existência ou inexistência 

do constrangimento, nem julgar se é ou não insuportável o convívio”. 

(RJTJSP, 4/86, Rel. Almeida Bicudo) 16. É preciso atentar, também, que o 

simples fato de a autora vir em juízo, bem como a prévia propositura de 

ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável, pela qual 

houve a distribuição por dependência do presente pedido para este juízo, 

já fazem presumir a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, ao 

menos do constrangimento de apreciação subjetiva de sua atitude, 

trazendo a público, não obstante o teórico segredo de justiça, o 

constrangimento advindo da publicidade das condições de vida de cada 

cônjuge. 17. Por outro lado, é imperativa a necessidade de decidir-se a 

respeito de quem deverá permanecer no lar, visto que “se há desacordo 

entre os cônjuges a respeito de quem deve sair da casa em que vivem, 

cabe ao juiz resolver, atendendo às razões apresentadas” (RJTJSP, 

21:210, Rel. Almeida Bicudo), “surgindo a preferência da mulher apenas 

no caso de igualdade de condições, única hipótese de presunção de 

preferência”. (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, v. 7, p. 430) 

18. A autora logrou êxito em demonstrar, através de documentos coligidos 

à peça de ingresso, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo para obter a liminar de separação de 

corpos, pois há fortes indicativos das ameaças e comportamento 

agressivo do requerido contra sua pessoa (ID: 15778348), 

caracterizando-se situação de fato que inexoravelmente recomenda a 

cautela legal do afastamento de um dos conviventes do lar conjugal, 

cabendo evitarmos maiores constrangimentos à requerente ou mesmo ao 

requerido, advindo do prolongamento da obrigação do more uxorio até o 

desfecho da demanda principal. 19. Não se pode, assim, pura e 

simplesmente, mesmo sob a precariedade probatória de um início de 

demanda, com os ânimos comumente exaltados de um casal em plena 

crise conjugal, deixar de acolher as alegações da autora, pois há que se 

prevenir acontecimentos mais graves ou desfechos mais nefastos aos 

violentos desentendimentos das partes, cabendo sim, a imediata 

intervenção judicial para instalar uma situação de fato capaz de evitar 

novas agressões com resultados imprevisíveis para ambas as partes. 20. 

Isto posto, após análise acurada do feito, tendo em vista os argumentos e 

documentos trazidos aos autos, nos termos do art. 300, §2º, do Código de 

Ritos, defiro liminarmente, inaudita altera pars, a separação de corpos dos 

cônjuges, determinando a saída do requerido do lar conjugal, haja vista a 

relevância dos temores da autora, com o que, ao menos, serão evitados 

males maiores à instituição familiar, o que faço com base no art. 1.562, do 

Código Civil, e art. 301, do Código Instrumental Civil. 21. A parte autora 
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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 dos infantes. 

22. Expeça-se, imediatamente, mandado de separação de corpos em 

favor da requerente, que deverá ser cumprido em regime de plantão 

judiciário, bem como mandado de citação do requerido, consignando-se 

que o prazo para contestação é de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da medida, e presumindo-se como verdadeiros os fatos 

alegados pela autora, caso não seja a ação contestada (art. 307, do CPC). 

23. Intime-se. 24. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

05 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002028-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIA CARMO SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

RHANDON CAUE CARMO CAVALCANTE (REQUERENTE)

LEONARDO CAIUA CARMO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Não Possui Polo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002028-73.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, bem como o formal de partilha de ID: 

12502451, 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 ALOÍZIO FREITAS 

CAVALCANTE (qualificado 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008710-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL PIRANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (RÉU)

RAFAEL PIRANI (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008710-73.2018.811.0003 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. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL aforada por 

RAFAEL PIRANI e ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (qualificados na 

peça vestibular). 4. A inicial foi instruída com os documentos necessários 

à propositura da demanda, procurações, documentos pessoais e dos 

bens a partilhar. 5. As partes aforaram pedido de homologação de acordo 

referente ao reconhecimento e dissolução de união estável e no tocante à 

partilha de bens. 6. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 7. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado à exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 8. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto 

Processual Civil, reconhecendo, com efeito ex tunc, nos termos do art. 

1.723, do Código Civil, a sociedade de fato havida entre RAFAEL PIRANI e 

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (qualificados nos autos), mantida 

pelo período de 2006 até 2018 e decretando sua dissolução. 9. Defiro o 

pleito de ID: 15331884, item “d”, devendo ser oficiado conforme postulado. 

10. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

11. 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, 03 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004325-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA CAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004325-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL intentada por CLEITON DE CAS RODRIGUES (qualificado nos autos). 

4. Segundo ressai do feito, em suma, o requerente pugna pela retificação 

de seu assento de nascimento, bem como de diversos registros de seus 

ascendentes, uma vez que teria havido a alteração dos nomes originais 

quando da sua imigração para o Brasil, tudo com vistas à obtenção, pelo 

requerente, da cidadania italiana. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Verifica-se que os 

mesmos pedidos já foram postulados pelo requerente no Proc. nº 

1000284-43.2016.811.0003, sendo julgados improcedentes por este juízo, 

com sentença transitada em julgado. 7. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando houver coisa julgada, in verbis: “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; 8. O Código de 

Processo Civil preceitua ainda no seu art. 485, §3º, que o juiz conhecerá 

de ofício a coisa julgada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da demanda: “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da 

matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” 9. Quanto ao 

reconhecimento da coisa julgada material nas ações de jurisdição 

voluntária o entendimento da jurisprudência é nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COISA JULGADA. 

OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. - Verifica-se a ocorrência da 

coisa julgada material quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença da qual não caiba mais recurso. - Constatada, na espécie, a 

identidade das partes, da causa de pedir e do pedido nas demandas 

interpostas, fica configurada a hipótese de tentativa de renovação do 

pedido já julgado. - A despeito de inexistir, ao menos em princípio, litígio 

entre partes, o procedimento de jurisdição voluntária se funda na função 

jurisdicional de dizer o direito com imparcialidade, impessoalidade e 

independência, tutelando interesses particulares, ainda que ausente a 

característica da litigiosidade, pelo que, não há como afastar a ocorrência 

da coisa julgada.” (TJ-MG - AC: 10280150018727001 MG, Relator: Moacyr 

Lobato, Data de Julgamento: 10/02/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017) (grifo nosso) 10. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso V, do Codex Processual Civil. 

11. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 
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baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002950-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUICELI OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

FRANCIELY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAINE QUELLI OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002950-80.2017.811.0003 Vistos etc. 1. FRANCIELY 

OLIVEIRA DA SILVA, JAINE QUELLI OLIVEIRA DE FREITAS e JAQUICELI 

OLIVEIRA DE FREITAS (qualificadas nos autos) postulam a este juízo a 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL para o cancelamento da conta bancária 

e o levantamento de valores que constam em nome da de cujus, Rosa 

Soares de Oliveira Jorge, genitora das requerentes, junto à Caixa 

Econômica Federal. 2. A inicial, ID: 6849323, foi instruída com todos os 

documentos necessários para propositura da ação. 3. O Ministério Público 

não intervém no feito. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, as requerentes são filhas da 

falecida, conforme documentos acostados ao caderno processual, bem 

como que não há outros herdeiros, o que evidencia sua legitimidade para 

postular o presente alvará judicial. 6. Quanto à possibilidade da concessão 

do pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte 

aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E 

COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. 

VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR 

EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE 

TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA 

FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos 

princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 

6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor das requerentes (qualificadas nos autos), 

autorizando-as a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto à Caixa Econômica, bem como ao cancelamento da conta 

bancária em nome da falecida, Rosa Soares de Oliveira Jorge. 9. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 10. Sem condenação em custas processuais, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 12. 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, 05 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS -

 AUTOS 1008264-70.2018.8.11.0003.

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE 

M.V.C, 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, 

contados da realização da audiência, 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, bem assim sua INTIMAÇÃO para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 08.11.2018, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado, bem como da 

decisão que deferiu os alimentos provisórios requeridos, nos termos do 

art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os 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. RESUMO DA INICIAL: A parte autora afirma 

que a genitora manteve um relacionamento amoroso com o requerido, 

advindo o nascimento dos menores, que passaram a viver com a avó 

materna, a qual possui sua guarda definitiva. Alega, ainda, que os 

requeridos não contribuem com o sustento dos menores, pelo que 

propuseram a presente ação visando a sua condenação ao pagamento de 

01 (um) salário mínimo ou 1/3 (um terço) de seus vencimentos. DECISÃO: 

Vistos etc. 1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 

189, inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente às isenções 

prevista no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Havendo 

prova pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da parte 

autora que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios requeridos, nos 

termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo 

em vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte 

demandada, em 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. 4. Designo o dia 

08.11.2018, 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. 5. Consigne-se as 

advertências legais, em especial a eventual ausência das partes, nos 

termos do art. 7º, da Lei de Alimentos, segundo o qual "o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato." 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de setembro de 2018. 

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA. Juíza de Direito em Substituição 

Legal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

da realização da audiência. 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, JOAO 

BATISTA BARBOSA SANTANA, digitei. RONDONÓPOLIS, 5 de outubro de 

2018.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003503-93.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

J. K. L. (REQUERENTE)

E. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003503-93.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Guarda 

Unilateral e Regulamentação de Visitas’ ajuizada por Jessica Kelli Lopes 

em desfavor de Eduardo Silva dos Santos, todos devidamente qualificados 

nos autos. A inicial foi recebida no ID 13178408, deferindo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, bem como determinando a realização de 

estudos social e psicológico e designando audiência de conciliação. Em 

sede de audiência de conciliação, as partes ajustaram acerca da guarda 

da menor, a qual será exercida unilateralmente pela genitora; o direito de 

visitas a ser exercido pelo genitor ao finais de semana e o direito de 

convivência em relação às festividades bem como em relação a verba 

alimentar no quantum de 20,96% (vinte virgula noventa e seis por cento) 

do salário mínimo mensal, a ser pago até o dia 10 de cada mês (ID 

14482200). Em parecer, o Ministério Público foi favorável à homologação 

da avença (ID 14739577). Relatórios dos estudos social e psicológico 

aportado ao ID 14740413 e 14753034. 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. No mais, insta salientar, 

por oportuno, que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz 

coisa julgada material, eis que havendo alteração da situação de fato, 

poderá a mesma ser revista no interesse da criança, consoante se infere 

pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. 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 

conseqüência extinto o presente feito. Ainda, em sendo manifestado o 

interesse, no prazo de 15 dias, expeça-se termo de guarda. 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. Por derradeiro, diante do panorama apresentado no 

relatório psicológico, oriento a requerente a buscar acompanhamento 

psicológico junto ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), objetivando 

auxiliar sua saúde psicológica, sobretudo estreitar e melhor administrar 

sua relação com a filha e o genitor da criança, mormente em atendimento 

ao postulado do melhor interesse da criança. OFICIE-SE ao CAPS a fim de 

que preste o necessário acompanhamento psicológico à requerente, 

encaminhando cópia do laudo retro. Transitada em julgado, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004651-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO (ADVOGADO(A))

NOELI ALVES DE MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

DINEI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004651-42.2018.8.11.0003 Vistos etc., Recebo a inicial, bem como a 

sua emenda. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Nomeio 

inventariante a herdeira NOELI ALVES DE MEIRA, facultando-a a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, declarações já apresentadas, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Citem-se, os 

interessados não representados e, em seguida, a Fazenda Pública, 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que poderão ser 

aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. Sem 

prejuízo, intime-se a inventariante para apresentar, no prazo de trinta dias, 

os seguintes documentos: 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 patrimonial inventariado; c) certidão negativa de 

testamento nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que 

documento indispensável à propositura da presente ação. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela 

atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, 

venham imediatamente as últimas declarações, já com comprovação do 

recolhimento dos Impostos Estaduais e esboço de partilha final. Sem 

prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e Apuração do 

ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). Expeça-se o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, 

17 de setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005181-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (ADVOGADO(A))

LEONARDO VILELA DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

RENATA APARECIDA PINHEIRO E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005181-46.2018.8.11.0003. REQUERENTE: LEONARDO VILELA DANTAS 

REQUERIDO: RENATA APARECIDA PINHEIRO E SILVA Vistos, etc. Trata-se 

de ‘AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL’ 

ajuizada Leonardo Vilela Dantas em face de Renata Aparecida Pinheiro e 

Silva, devidamente qualificados. O autor, em suma, afirma que conviveu 

em regime de união estável com a requerida, pelo período aproximado de 

07 (sete) anos, com início em 2011 e término em fevereiro de 2018. Aduz 

que do relacionamento adveio o nascimento de 01 (uma) filha, a menor I. S. 

P. V., atualmente com 03 (três) anos de idade, bem como a aquisição de 

01 (um) bem imóvel, financiado; 01 (um) veículo; 01 (motocicleta) e a 

construção de um salão de beleza. Registram, ainda, em relação a guara, 

alimentos e visitas, discutem em autos próprios, distribuído nesse juízo, 

sob o nº. 1002205-66.2018.8.11.0003. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a inicial, concedeu os benefícios da justiça gratuita, 

bem como avocou-se o processo 1005455-10.2018.8.11.0003, o qual 

tramitava perante a o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Em sede de audiência de conciliação, as partes transigiram, 

mediante concessões mútuas, estabelecendo a o período de convivência, 

bem como a partilha dos bens adquiridos durante a união (ID 15267679). 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 
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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 Leonardo Vilela Dantas e Renata Aparecida 

Pinheiro e Silva pelo período compreendido entre outubro do ano de 2009 a 

janeiro de 2018. 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 face à 

gratuidade da Justiça, restando deferido referido benefício em favor do 

requerido ante ao pedido vertido no bojo do termo de audiência retro. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de 

setembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009564-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCIA ELENA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009564-04.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Ação de Alvará 

Judicial aforada por LUCIA ELENA DUARTE, na qualidade de legítima 

sucessora de JOSE MARINS DUARTE FILHO, com o objetivo de obter o 

levantamento de valores deixados pelo ‘de cujus’ junto à Caixa Econômica 

Federal. Noticia a autora ser a legítima sucessora do extinto. O documento 

constante do ID nº. 13962502 indica a disponibilidade de valores em favor 

do falecido junto à Caixa Econômica Federal. Relatei o essencial. Decido. 

Ao compulsar os autos verifico a legitimidade da autora, genitora e única 

herdeira de Jose Marins Duarte Filho. Outrossim, extrai-se do documento 

registrado no ID nº. 13962502 a existência de numerário disponível em 

favor do extinto junto à Caixa Econômica Federal, os quais haverão de ser 

revertidos em favor da r. herdeira. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para determinar a expedição de alvará autorizando a requerente 

LUCIA ELENA DUARTE, a levantar os valores existentes junto à Caixa 

Econômica Federal, a que fazia jus o falecido JOSE MARINS DUARTE 

FILHO, na integralidade. Expeça-se alvará com validade de 60 (sessenta) 

dias. Dispensa-se a prestação de contas. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010093-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. (ADVOGADO(A))

B. X. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. X. D. S. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE 

FORNEÇA O NÚMERO DO CPF DO EXECUTADO, EIS QUE DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL PARA EXPEDIÇÃO DE OFICIO COM O INTUITO DE 

BLOQUEAR VALORES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001520-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. B. (AUTOR(A))

R. F. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. H. M. (ADVOGADO(A))

K. D. R. B. G. (ADVOGADO(A))

A. M. (RÉU)

E. R. (ADVOGADO(A))

R. M. D. M. (ADVOGADO(A))

 

Vista dos autos a autora para ciência dos documentos, bem como para 

apresentação de memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001520-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. B. (AUTOR(A))

R. F. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. H. M. (ADVOGADO(A))

K. D. R. B. G. (ADVOGADO(A))

A. M. (RÉU)

E. R. (ADVOGADO(A))

R. M. D. M. (ADVOGADO(A))

 

Vista dos autos ao requerido para apresentação de memoriais, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000324-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. S. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. L. (ADVOGADO(A))

P. P. A. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000324-88.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Alimentos’ ajuizada por P. H. S. de J., em desfavor de P. P. A. de J., ambos 

bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a inicial foram arbitrados alimentos provisórios no 

patamar de 30% do salário mínimo mensal, a serem depositados na conta 

bancária informada na exordial. Citado, o genitor apresentou proposta de 

acordo de pensão alimentícia a ser paga pelo mesmo em favor do filho no 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente (ID 

7325472), com termo final em dezembro/2018. A parte requerente ofertou 

contraproposta, no sentido de que fossem fixados os alimentos em 

32,01% do piso nacional, acrescidas do rateio das despesas 

extraordinárias, repudiando a data fim vindicada (ID 7353535). Após as 

tratativas realizadas entre as partes na seara extrajudicial, aportou ao 

feito a informação de que os envolvidos haviam alcançado o consenso, 

ajustando-se que o requerido contribuirá com a importância de 42,05% 

(quarenta e dois vírgula zero cinco por cento) do salário mínimo mensal, a 

serem depositados em conta bancária de titularidade da prole, até o dia 10 

(dez) de cada mês, conforme ID 8241196, contando com a anuência 

expressa da parte autora (ID 9197510). Regularizada a representação 

processual do alimentando, em razão da maioridade superveniente, o 

mesmo reiterou anuência quanto aos termos do acordo apresentado (ID 

10775732). É o relatório. Decido. Levando-se em consideração que a 

transação realizada entre as partes preserva os interesses do filho, tendo 

respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694 

§1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, o 

acordo tal qual entabulado e, declaro por consequência extinto o presente 

feito. Não obstante o pleito estampado no ID 9244628, tenho que não 

assiste razão o requerido, porquanto a cessação da obrigação alimentar 

depende de cognição exauriente, a teor do que preceitua a Súmula 358 do 

STJ, sem prejuízo de que a parte interessada deduza a pretensão 

exoneratória, a seu cargo, relegando ao juízo competente a análise da 

necessidade de manutenção ou não da obrigação paterna, seja em razão 

do estudo, de patologia ou causa apta a permitir a continuidade do 

ajustado. Destarte, deixo de condicionar o pagamento da prestação 

alimentícia à prévia apresentação do boletim escolar do alimentado, 

porquanto indevida a extinção automática da obrigação alimentar. Sem 

custas ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem 

honorários, haja vista insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

Cientifique-se o demandado para fins de iniciar o cumprimento imediato da 

obrigação. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003893-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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E. A. G. (REQUERENTE)

J. S. M. R. (ADVOGADO(A))

A. C. D. M. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. R. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES TELLES DOS SANTOS OAB - 038.357.361-08 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003893-63.2018.8.11.0003 Vistos etc., EZIOMAR ALECRIM GUEDES, 

ajuizou a presente “Ação de Regulamentação de Visitas com Pedido de 

Tutela Antecipada” em desfavor de PATRÍCIA RODRIGUES TELLES DOS 

SANTOS, visando regulamentar o direito de convivência com o menor 

Felipe Gabriel Rodrigues Guedes. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Após o regular trâmite processual aportou aos autos a 

informação de que as partes entabularam acordo quanto a guarda da 

criança no feito de número 1005298-37.2018.8.11.0003 que tramitou 

perante o juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, cuja homologação foi levada a efeito naqueles autos na 

data de 03 de setembro de 2018, conforme informações prestadas por 

referido juízo, acostado no ID nº 15406730 deste feito. Relatei. Decido. 

Analisando a exordial, verifico que o pedido formulado pelo requerente 

restringia-se à regulamentação do direito de visitas do filho menor Felipe 

Gabriel Rodrigues Guedes. Tendo sido entabulado acordo entre as partes, 

quanto à regulamentação das visitas do infante no processo de número 

1005298-37.2018.8.11.0003, tem-se que o objetivo da presente ação 

restou cumprido. Destarte, tenho que restou configurada a perda 

superveniente do objeto do pedido exordial, uma vez que a 

regulamentação das visitas foi devidamente regulamentada, inexistindo, 

deste modo, interesse processual no prosseguimento da ação, que deve 

ser julgada extinta sem resolução do mérito. Neste sentido, eis o seguinte 

julgado selecionado por Alexandre de Paula, em seu Código de Processo 

Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de agir deve 

existir no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início 

da causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por 

falta de interesse” (in Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 

212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” Diante do exposto, devido 

à perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por não haver 

interesse processual no seu prosseguimento. Sem custas e honorários, 

eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. Após o transito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Notifique-se. P.I. Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005619-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (ADVOGADO(A))

C. V. M. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. N. P. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005619-43.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação Revisional 

de Alimentos’ ajuizada por C. V. M. de C., em face de Y. V. P. de M., 

representado por sua genitora, Sra. B. N. P. F., todos bem qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a 

exordial, deferiu-se parcialmente a tutela de urgência vindicada, a fim de 

reduzir a verba alimentar provisória para o quantum de 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo mensal, sem prejuízo da designação de 

audiência de conciliação (ID 5778038). A referida audiência de 

composição restou exitosa com relação ao pedido exordial, tendo as 

partes doravante ajustado a verba alimentar no patamar equivalente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal, a ser pago pelo genitor 

em favor do filho até o dia 10 (dez) de cada mês, cujo pagamento será 

efetivado mediante depósito em conta de titularidade da genitora (ID 

9841152). O Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (ID 

15401395). 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 interesses dos 

menores, tendo respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido 

no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de 

rigor se impõe. Posto isso, 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 precedentemente concedida, restando, outrossim, deferido à 

demandada a r. benesse. Transitada em julgado, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003847-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. M. D. C. F. (ADVOGADO(A))

A. C. C. D. S. (REQUERENTE)

M. L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Ciência à parte autora do estudo anexado aos autos eletrônicos, 

facultando a manifestação no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010479-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI (ADVOGADO(A))

ALINE DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcelo Aparecido Justi (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR A MANIFESTAR-SE, NO 

PRAZO LEGAL, EM VISTA A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA, ID. 

13290584.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006240-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

Parte Autora: LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA. Parte Requerida: 

RAIMUNDO NONATO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - FINALIDADE: 

1006240.06.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

RAIMUNDO NONATO, brasileiro, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, 

promovida pela parte citada acima. A autora é mãe do menor V. G. O. N. 

assumindo a guarda de fato desde o fim do relacionamento entre a 

requerente e o requerido. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, 

a fim de que seja concedida em definitivo a guarda da menor em favor da 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...)Assim, estando o 

executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via 

edital. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da 

primeira publicação. Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica 

nomeado, desde já, o Escritório Modelo da UNIJURIS 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. (...) 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 3 de abril de 2018. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004386-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. (ADVOGADO(A))

P. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. M. (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 293 de 429



 

Intimação da parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003895-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. C. V. (ADVOGADO(A))

V. B. C. (REQUERENTE)

G. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA BORGES DOS SANTOS OAB - 004.501.521-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003895-33.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por V. B. C. e G. B. C., ambos devidamente 

representados pela genitora R. B. dos S. em face de G. A. C., todos bem 

qualificados nos autos Depois de recebida a exordial, os autores 

pugnaram pela desistência da ação. 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 CPC). Via de consequência, revogo o provimento liminar 

concedido quando do recebimento do feito, bem como cancelo a audiência 

anteriormente agendada. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça que ora defiro em favor dos autores. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 11 de 

Junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004916-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI (ADVOGADO(A))

ALDENIRA DE JESUS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR-SE QUANTO OS DOCUMENTOS DE ID. 14224988.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006278-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO RIBEIRO DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713274 Nr: 8384-43.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSM, SPRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte exequente para, do prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre justificativa por negativa geral.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740545 Nr: 2341-22.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDTA, ACA, GCA, FRA, GLT, SMDNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 13.427, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT, mayara gonçalves freitas - OAB:19.468 

OAB-MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - OAB:MT/3749

 ntimação do (a) advogado (a) KASSIO BARBOSA DA SILVA, para 

proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 

03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá 

o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à 

metade do salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera 

criminal, eis que os autos se encontram em carga desde.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009002-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. M. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. S. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: CLARICE DA MOTA SOARES SOUZA. Parte Requerida: 

MANOEL DA SOLIDADE SOARES SOUZA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – 

PROCESSO Nº 1009002.92.2017.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA MANOEL DA SOLIDADE SOARES SOUZA, 

brasileiro, casado, demais qualificações desconhecidas, atualmente em 

local ignorado e incerto, para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do 

prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte 

autora acima. As partes contraíram matrimônio em 04/08/2016 e 

encontram-se separados de fato. A parte autora requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que seja decretado o Divórcio do 

casal. Despacho/Decisão: Vistos etc., A par do quanto noticiado no ID 

13564334 e, estando o requerido em local incerto e não sabido, defiro a 

citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital, correndo da data da publicação única. Por se tratar de parte 

beneficiária da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão 

oficial (artigo 257, II, do CPC). Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, 

nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial do 

demandado, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe aberta vista 

dos autos para que oferte a competente defesa. Após, intime-se a 

requerente para manifestar-se em 10 (dez) dias e renove-se a conclusão. 

Às providências. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 5 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003699-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

OSVALDO APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003699-34.2016.8.11.0003 VISTO. OSVALDO 
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APARECIDO DE SOUZA ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando, em síntese, que é servidor público estadual, 

integrante da carreira de professor da educação básica e faz jus a 

incorporação de 11,98% nos seus salários decorrente das diferenças 

financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão 

do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças nos 

últimos cinco anos anteriores à propositura da ação. Aduz que por 

ocasião do Plano Real, a medida provisória nº 434/94 determinou que os 

vencimentos dos servidores civis e militares seriam convertidos pelo 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. Assevera que, 

diferentemente da medida da Medida Provisória nº 434/94, a Lei nº 

8.880/94 estabeleceu o último dia de cada mês como base do cálculo da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em unidade reais de 

valor (URV), todavia, diversos órgãos do poder judiciário tem concedido a 

implantação e conversão dos valores das tabelas de vencimentos dos 

servidores do Poder Judiciário, tomando por base a data do seu efetivo 

pagamento (dia 20). Alega, ainda que, na prática, a conversão dos 

salários dos servidores em geral deve ser tomada por base o equivalente 

em URV na data do efetivo pagamento (dia 20), e não o do último dia do 

mês de competência, o que, resultou em prejuízos econômicos aos 

servidores do Judiciário Estadual. Sendo assim, o demandante entende 

que os seus vencimentos deveriam ser convertidos não pelo equivalente 

no último dia do mês (como ocorreu), mas sim pelo equivalente em URV na 

data do seu efetivo pagamento. A ação foi extinta, em virtude do 

reconhecimento da prescrição (fls. 76/79 do PDF). Interposto recurso de 

apelação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao 

recurso para desconstituir a sentença, determinado o retorno dos autos 

ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito (fls. 258/265 do 

PDF) Citado, o Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu a 

prejudicial de mérito de prescrição, alegando já ter decorrido o prazo de 

cinco anos a contar da Lei Complementar nº 50/98, a qual reestruturou a 

carreira dos Profissionais da Educação Básica, sendo este termo inicial da 

contagem do prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos 

servidores dos outros poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério 

Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de 

cada mês, na forma prevista no artigo 168 da CF. Disse que, atendendo o 

comando da Lei nº 8.880/94, o Estado de Mato Grosso, por meio do 

Decreto nº 4.400/1994, promoveu a conversão dos salários de todos os 

servidores integrantes do Poder Executivo. Asseverou, ainda, que, 

posteriormente, a Lei nº 6.528/94 promoveu expressamente a 

recomposição das perdas salariais decorrentes da URV. Ao final, pugnou 

pela prescrição do direito reclamado pela parte autora ou pelo julgamento 

de improcedência dos pedidos postos na petição inicial (fls. 324/434do 

PDF). O autor impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 425/434 do PDF). É o 

relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não há 

necessidade de produzir prova em audiência. PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO. De início, anoto que o Tribunal de Justiça deste Estado, por 

ocasião do recurso de apelação, já declarou que não ocorreu a 

prescrição da pretensão do autor (fls. 258/265 do PDF), razão pela qual 

deixo de analisar a preliminar arguida pelo requerido. MÉRITO. O autor é 

servidor público estadual e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, bem como o pagamento referente à perda salarial dos 

últimos cinco anos, contados da propositura da demanda. A questão está 

na inclusão de índice nos vencimentos do requerente, servidor público, 

resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros 

reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segunda ainda o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94, que determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos. Nesse sentido: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO 

COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. 

(...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de 

Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, 

nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência 

privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência 

jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos 

antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de 

acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei 

nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na 

conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de 

parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser 

compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 

1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira 

Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 14.8.2009). “AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ART. 

557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. URV. 

SERVIDORES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO 

NA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA VENCIDA. ART. 20, 4º, DOCPC. 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. 1. (...) 2. A questão referente à 

conversão da URV, em relação aos municípios, foi decidida no Recurso 

Especial representativo da controvérsia 1101726/SP, onde restou 

afirmado que é obrig atória a observância, pelos Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores. 3. Consolidou-se, 

ainda, o entendimento que os servidores cujos vencimentos eram pagos 

antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de 

acordo com a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro 

de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Consoante jurisprudência firmada nesta 

Corte Superior de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais 

originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na 

Súmula 85/STJ. 5. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a 

verba advocatícia deve ser estabelecida de acordo com a apreciação 

equitativa do juiz, razão pela qual pode ser fixada de acordo com os 

percentuais previstos no 3º do artigo 20 do CPC, bem como ser estipulada 

em valor certo, aquém ou além daqueles limites, de acordo com o valor da 

causa ou da condenação. Aplicação do disposto no 4º do mencionado 

artigo. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

1123168/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 29/03/2010). Indiscutível, portanto, 

que os servidores do poder executivo estadual também possuem o direito 

a receber diferença remuneratória resultante da aplicação errônea de 

critério de conversão de Cruzeiro Real em URV, desde que haja prova do 

prejuízo. No caso dos autos, o Estado demonstrou que houve a 

recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, 

em patamares que englobam o percentual pleiteado pela parte autora 

(11,98%), o que ocorreu por meio das legislações de 1994. Com efeito, 

após a instituição da URV, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto 

nº 4.400, de 14 de abril de 1994, estipulando os vencimentos dos 

servidores de carreiras e de cargos em comissão em unidade real de 

valor – URV (fls. 370/389 do PDF). Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, 

de 15 de setembro de 1994, realinhando as tabelas de vencimentos dos 

servidores públicos civis e militares do Poder Executivo (fls. 390/403 do 

PDF). As provas acostadas aos autos, em especial a Mensagem nº 48/94 

(fls. 224/225do PDF), demonstram que o respectivo Projeto de Lei, que 

culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a 

efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos 
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seguintes trechos: Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, 

da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação 

dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que 

“Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do 

Poder Executivo e dá outras providências. (...) Busco aí atender a todos, 

com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como 

buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o 

caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas. (...) 

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual 

condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de 

parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores. De 

igual forma, o Parecer da PDE/MT (nº 0913/2015), anexado às fls. 

176/183, reforça a conclusão de que ocorreu a recomposição salarial dos 

servidores decorrente da URV, in verbis: (...) Em subordinação a essa 

legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 

14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de 

valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, 

apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes 

estabelecidos na Lei nº 8.880/94. (...) A análise dos quadros acima 

demonstra que para os cargos de Diretores de Escolas, especialistas em 

educação básica, professores 20, 30 e 40 horas, ao compararmos a 

remuneração do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC 

até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário 

pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de 

novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 

11,98%. Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de 

setembro de 1994, que realinha as tabelas vencimentais dos servidores 

públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de 

Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma 

tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da 

URV (...) Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de 

novembro de 1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 

57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, 

devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de 

compensar as perdas da URV.” Portanto, os documentos provam a 

inexistência de defasagem na remuneração do autor, já que revelam a 

conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento das 

diferenças à época. Além dessas leis, a carreira dos Profissionais da 

Educação Básica, a qual o requerente pertence, foi reestruturada em 

plano de cargos, carreiras e salários, com a aprovação da Lei 

Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 (fls. 126/141 do PDF), 

alterando a forma de remuneração dos servidores da educação para o 

sistema de subsídios. Referida lei versa não apenas sobre a estrutura de 

cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida aos servidores da 

educação básica, numa verdadeira remodelação dos salários. Assim, a 

partir da reestruturação da carreira criou-se novo padrão de vencimento 

que absorveu as perdas eventualmente sofridas anteriormente. Surgiu, em 

verdade, um novo sistema remuneratório que substituiu o antigo. Assim, 

entendo que não houve perda remuneratória decorrente da conversão da 

URV, de modo que não há que se falar no direito ao recebimento dos 

valores, tampouco à implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração do autor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do 

servidor em detrimento da administração. Com estas considerações, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por OSVALDO APARECIDO DE 

SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para 

julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa 

as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado 

de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro 

de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, quinta-feira, 04 

de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001128-56.2017.8.11.0003
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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 

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. 
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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

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005752-17.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

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, 04 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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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, quinta-feira, 04 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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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 
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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 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008667-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO (ADVOGADO(A))

CRISCAR CALCADOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N º 1008667-39.2018.811.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a impossibilidade de 

pagar as custas processuais (artigo 99, § 2º do CPC). Cumpra-se. 

Rondonópolis, quinta-feira, 04 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004898-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))
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BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

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, 04 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001872-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1001872-85.2016.8.11.0003 VISTO. INDEFIRO os pedidos 

de reconhecimento de liquidação por valor zero e extinção do feito 

formulados pelo requerido (Id. 13878079), haja vista que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017). Assim, intime-se o Estado de 

Mato Grosso para pagar os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA DE 

BLOQUEIO. Intime-se o requerido, ainda, para juntar aos autos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os holerites da parte 

autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao 

período anterior e posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela 

já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante da autora, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994. Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito: 

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira da autora, por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001879-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HELIO LEMES VENTURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009296-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVERIO VIEIRA (EXECUTADO)

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009296-47.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: RODRIGO SILVERIO VIEIRA VISTO O extrato apresentado 

pelo executado sequer consta o número da conta corrente. Assim, 

intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar extrato 

bancário da conta 38704-5, agência SICRED, dos últimos três meses, 

devendo constar no documento o número da conta e agência bancária. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005542-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005542-34.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A VISTO Apesar do recurso de 

apelação não comportar efeito suspensivo, por cautela determino seja 

aguardado o julgamento do recurso de apelação interposto pelo 

executado. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002190-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE MELO QUEIROZ SOARES (EXECUTADO)

WILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE MELO QUEIROZ (EXECUTADO)

EVERALDO MOREIRA SOARES (EXECUTADO)

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

VALCIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

V S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002190-68.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: V S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - ME, 

MARIA JOSE DE MELO QUEIROZ, EVERALDO MOREIRA SOARES, 

SANDRA DE MELO QUEIROZ SOARES, WILSON JOSE DA SILVA, 

VALCIRIA FERREIRA DA SILVA VISTO Aguarde-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos embargos à execução. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 29 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008250-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. O. Z. M. (REQUERENTE)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - 616.620.971-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA CONCEICAO SADDI (LITISCONSORTES)

 

PROCESSO N º 1008250-23.2017.811.0003. VISTO. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de Dependência Econômica ajuizada por CARIM SADDI 

ORNELLAS ZANARDINI MENEZES, representado por sua mãe, Márcia 

Denise Saddi Ornellas de Almeida, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

como litisconsorte necessário o ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO SADDI, 

aduzindo, em síntese, que é menor púbere com 15 anos de idade, e vive 

desde criança em companhia de sua genitora, sobre dependência 

econômica de sua avó, Maria Conceição Saddi, servidora pública 

aposentada, sendo dela totalmente dependente econômica e 
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financeiramente até a data atual. Todavia, a avó mantenedora de sua 

sobrevivência veio a falecer recentemente. Informa o autor que na 

condição de dependente econômico de sua avó, sempre viveu, ele e sua 

genitora, na companhia daquela, e que todas as suas necessidades 

sempre foram por ela supridas, tais como gastos com a saúde, estudo, 

alimentação, esporte, vestimentas e todos os demais que um menor de 

classe média baixa necessitava. Sustenta que na época em que sua avó 

era viva ela não se preocupou em justificar o seu estado de dependência, 

porém a dependência é evidente e as provas são robustas. Assevera que 

a declaração de rendimentos da falecida revela a situação econômica 

suficiente daquela, na condição de aposentada, para suprir as 

necessidades do neto, da mesma forma que os comprovantes de 

pagamento de aposentados expedido pela Secretária de Gestão de Mato 

Grosso atesta que a renda dela era dedicada ao neto e ele dela totalmente 

dependente. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para 

deferir imediatamente a concessão de pensão temporária deixada pelo 

falecimento de Maria Conceição Saddi, ao autor, seu neto, devidamente 

qualificado na inicial (Id. 10363243). O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido pela decisão de Id. 10451724. O autor opôs embargos de 

declaração, ao argumento de que ocorreu contradição e omissão na 

decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id. 10451724), o qual 

foi rejeitado pela decisão de Id. 10644430. O Autor interpôs recurso de 

Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela 

de urgência (Id. 10835904). Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação e arguiu as seguintes preliminares: a) 

ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a concessão de pensão por 

morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de 

Mato Grosso, segundo a Lei Complementar nº 560/2014, compete à 

autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, a qual possui 

personalidade jurídica própria e é dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; b) inexistência de litisconsorte passivo 

necessário, por ser o Espólio de Maria Conceição Saddi parte ilegítima 

para figurar no polo passivo, pois, caso os pedidos sejam julgados 

procedentes, não haverá reflexos na esfera jurídica do Espólio. No mérito, 

alegou a impossibilidade de se conceder o benefício de pensão por morte 

ao autor em virtude da ausência de previsão legal, uma vez que os netos 

não constam no rol taxativo de beneficiários de tal benefício, previsto no 

artigo 245 da Lei Complementar Estadual n. 04/90. Acrescentou que 

mesmo se houvesse a possibilidade de conceder a pensão por morte 

àquele que apenas era dependente econômico do segurado, na hipótese, 

sequer há prova da alegada dependência econômica do autor em relação 

à avó falecida. Sustentou, ainda, que a dependência econômica não pode 

ser confundida com o mero auxílio financeiro. Ao final, requereu o 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, caso não 

acolhida a preliminar, a improcedência de todos os pedidos do autor (Id. 

11112982). O autor ofereceu impugnação à contestação, refutando os 

termos da contestação e reiterou a procedência do pedido inicial (Id. 

11306306). Intimadas as partes sobre as provas que pretendem produzir, 

o autor requereu o depoimento pessoal do Procurador Geral do Estado e a 

produção de prova documental, pericial e testemunhal (Id. 11509186); o 

Estado de Mato Grosso, por sua vez, quedou-se inerte (Id. 11678394). 

Com vista dos autos para apresentação de parecer, o representante do 

Ministério Público Estadual manifestou pelo acolhimento das preliminares 

arguidas pelo Estado de Mato Grosso. No mérito, asseverou que o autor 

não obteve êxito em comprovar a sua real dependência econômica em 

relação à avó falecida. Aduziu, ainda, que a pensão pleiteada é regida 

pela Lei Complementar Estadual n. 04/90, que não prevê em nenhum 

momento que os netos possuem direito ao benefício de pensão por morte. 

Pugnou, ao final, pela extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva 

do Estado e, subsidiariamente, pela improcedência da ação, já que a 

legislação vigente afasta o direito pretendido pelo autor (Id. 12618936). O 

autor informou o deferimento da tutela de urgência no bojo do Agravo de 

Instrumento interposto e requereu a expedição de ofício à Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso para depositar os valores em 

atraso do benefício e continuar efetuando os depósitos mensalmente (Id. 

12687813). Consta, no Id. 12702480, cópia da decisão que deferiu o efeito 

ativo requerido pelo autor nos autos do Agravo de Instrumento nº 

1012525-24.2017.8.11.0003, encaminhada a este Juízo para 

conhecimento. O pedido de expedição de ofício do autor foi deferido (Id. 

12848775). É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O Estado de Mato Grosso alegou ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que a concessão de 

pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder 

Executivo de Mato Grosso, segundo a Lei Complementar nº 560/2014, 

compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, a qual possui 

personalidade jurídica própria e é dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial. A preliminar não merece prosperar. Isso porque, 

embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não 

possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando 

totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei 

Complementar nº 560/2014. In verbis: “Art. 51. Compete à Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação 

judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”. Além disso, da 

análise dos documentos encartados aos autos, percebe-se que o Estado 

de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de 

pensão por morte, de modo que é parte legítima para responder em juízo. 

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso. PRELIMINAR INEXISTÊNCIA LITISCONSORTE NECESSÁRIO – 

ILEGITIMIDADE O requerido sustenta que o Espólio de Maria Conceição 

Saddi, indicado como litisconsorte necessário, é parte ilegítima para figurar 

no polo passivo, pois, caso acolhidos os pedidos do autor, não haverá 

invasão da esfera jurídica do Espólio. De acordo com o artigo 114 do 

Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário “(...) por 

disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica 

controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que 

devam ser litisconsortes”. Na hipótese, não se vislumbra a existência de 

amparo legal ou justificativa plausível para inclusão do Espólio de Maria 

Conceição Saddi como litisconsorte necessário, até porque eventual 

concessão da pensão pleiteada em nada afetará o Espólio. Ademais, vale 

ressaltar que a legitimidade do espólio é limitada à proteção de direitos 

vinculados ao patrimônio do falecido, de modo que é parte ilegítima para 

figurar nas demandas de pensão, como no caso dos autos, uma vez que 

a pensão não pode ser confundida com herança. Nesse sentido é a 

jurisprudência: REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÂO POR MORTE. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. A legitimidade do espólio se limita à 

tutela de direitos vinculados ao patrimônio do de cujus, o que não é caso, 

haja vista que o benefício de pensão por morte não se confunde com a 

herança. (TJMG; APCV 1.0372.08.037711-5/001; Relª Desª Evangelina 

Castilho Duarte; Julg. 30/08/2018; DJEMG 10/09/2018) Com essas 

considerações, acolho a preliminar arguida para reconhecer a ilegitimidade 

passiva do ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO SADDI e, consequentemente, 

julgo extinto o feito em relação à referida parte. II – QUESTÕES DE FATO 

SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do 

CPC). A atividade probatória recairá sobre a seguinte questão: “se o autor 

dependia economicamente da avó falecida”. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (art. 357, III do CPC) Por força do artigo 373, I, do CPC compete à 

parte autora provar o fato constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, 

compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo de seu direito (artigo 373, II). IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal, para 

esclarecimento da questão inserida no item II desta decisão. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 14 horas. b) Indefiro o pedido de depoimento pessoal do Procurador 

Geral do Estado formulado pelo autor, tendo em vista que tal depoimento 

em nada contribuíra para o julgamento da causa. c) As partes deverão 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de testemunhas (artigo 357, 

§4º, do CPC), cientes das determinações contidas nos parágrafos 1º, 2º e 

3º do artigo 455, quanto à intimação das testemunhas. d) Intimem-se o 

Promotor de Justiça, advogados e requerido acerca desta decisão. Sem 

prejuízo das providências supra, intime-se o requerido para manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição de Id. 14897240. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 28 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004186-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JC HOTEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1004186-67.2017.811.0003 VISTO. JC HOTEIS LTDA EPP 
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ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 

alegando que os débitos referentes aos períodos de 09/2011 à 12/2011 e 

01/2012 à 05/2012 estão prescritos, tendo em vista que o despacho que 

ordenou a citação foi lançado em 08/07/2017, após o transcurso do prazo 

de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, nos termos do 

artigo 174 do Código Tributário Nacional. A Fazenda Pública Municipal 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos 

os argumentos levantados pela excipiente. É o relatório. Decido. No caso 

dos autos, a execução foi proposta em 04 de julho de 2017, após a 

vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido 

na mesma data, ou seja, 04 de julho de 2017. As CDAs de fls. 06, 07 e 08, 

dando conta de que os créditos sob execução foram constituídos em 

17/10/2011, 15/11/2011, 15/12/2011, 16/01/2012, 15/02/2012, 15/03/2012, 

14/04/2012, 15/05/2012 e 15/06/2012, ou seja, nas datas de vencimento 

da obrigação de pagamento do imposto, circunstância que, por si só, 

evidencia o implemento da prescrição direta dos créditos tributários, ante o 

transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a sua constituição definitiva 

(17/10/2011, 15/11/2011, 15/12/2011, 16/01/2012, 15/02/2012, 15/03/2012, 

14/04/2012, 15/05/2012 e 15/06/2012) e a propositura da ação executiva 

(julho/2017). Estabelece o art. 174, caput, do CTN: “Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva”. Em relação ao ISSQN, o prazo 

prescricional de cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da 

obrigação tributária, estipulado administrativamente. Essa é a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREMISSA 

EQUIVOCADA. NULIDADE. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a 

constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do 

executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida 

ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não 

pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente. 

Precedentes. 2. O Tribunal a quo partiu da premissa jurídica equivocada de 

que a constituição do crédito tributário ocorreu com a inscrição do débito 

em dívida ativa, tornando nulo o entendimento firmado e ensejando nova 

análise da matéria, de modo que a tese de que a interrupção da prescrição 

pelo despacho ou pela citação retroage à data do ajuizamento de feito 

deverá ser analisada por aquela Corte por ocasião do novo exame da 

remessa necessária. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 

1426354/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). Posto isso, julgo procedente o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por JC 

HOTEIS LTDA EPP em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, e declaro a prescrição dos créditos tributários 

referentes aos períodos de 09/2011 à 12/2011 e 01/2012 à 05/2012. A 

execução prosseguirá somente em relação a CDA 70/2017 da página 09, 

devendo ser excluído as referências 2/2012-2, 3/2012-1, 4/2012-1 e 

5/2012-1, por estarem prescritas. Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Intime-se o 

exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo 

demonstrativo do débito, excluindo os créditos prescritos. Após, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens da executada, 

suficientes para garantir a execução. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006250-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (EXECUTADO)

HELVIO SANTOS SANTANA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1006250-50.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. VISTO Resolvo suspender 

o andamento desta execução em razão da decisão proferida no Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 1002970-46.2018.8.11.000, onde foi 

concedido o efeito ativo pretendido pela executada, ou até que ocorra o 

julgamento da ação anulatória 1010356.55.2017.8.110003. Adoto essa 

medida para evitar decisões contraditórias. Intime-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 30 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004304-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALNI TERCILIA DE SOUSA (AUTOR(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N º 1004304-43.2017.8.11.0003 VISTO. Diante da inércia 

injustificada do perito DIÓGENES GARRIO CARVALHO (certidão – Id. 

15540755), substituo-o e nomeio para o encargo a empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 

5 2 5 ,  B a i r r o  A l v o r a d a ,  C E P  7 8 0 4 8 - 2 5 0 ,  C u i a b á - M T , 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338. Intime-se a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação e para 

informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus peritos será 

responsável pela perícia designada neste feito. Indicado o perito, 

intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso. Intime-se o 

perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: I - proposta de 

honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. Apresentada a proposta, 

intimem-se as partes da proposta de honorários para, querendo, 

manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 02 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008056-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1008056-23.2017.8.11.0003 VISTO. CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA apresentou embargos de declaração, 

com fulcro no artigo 1.022, inciso do Código de Processo Civil, em face da 

sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

embargos à execução ajuizados por CALCENTER CALÇADOS CENTRO 

OESTE LTDA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para 

extinguir a execução fiscal nº 1005180-32.2016.8.11.0003, por ser nula 

as certidões de dívida ativa nº 178/2016 e nº 1879/2016, ante a ausência 

de motivação para a cobrança da multa aplicada nos processos 

administrativos de números nº 0113.004.097-3/2013 e nº 

0113.002.269-8/2013”. A embargante sustenta a existência de erros 

materiais na decisão, pois constou o número do Processo Administrativo e 

Certidão de Dívida Ativa diversas daquelas apresentadas nos autos. É o 

relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. Compulsando os autos, observo que a sentença 

impugnada incorreu em erro material, na medida em que constou o número 

do Processo Administrativo e Certidão de Dívida Ativa diversas daquelas 

apresentadas nos autos. É evidente que isso constitui mera inexatidão 

material, na forma do art. 1.022, III, do CPC. Com essas considerações, 

conheço e dou provimento ao recurso de embargos de declaração, para 

que na sentença, onde foi registrado como número da CDA o n.º 

178/2016, passe a constar o n.º 1878/2016, e onde consta como 

Processo Administrativo nº 0113.002.269 -8/2013, o correto é o n.º 

0113.002.469-8/2013, mantendo-se inalterado o restante da sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 5 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005766-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CLARISSE KLOS (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

LANA GLEYCE ARAUJO (RÉU)

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes, para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias acerca da proposta de Honorários Periciais juntado nos 

autos. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008769-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

MAURICIO JORGE PROENÇA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem 

se pretendem produzir provas perante este juízo, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 03 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008753-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVAL SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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). 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 03 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1007707-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIEGO PRADO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N°: 1007707-83.2018.811.0003 VISTO. DIEGO PRADO 

COELHO ajuizou pedido antecedente de tutela de urgência de natureza 

cautelar em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, 

que foi surpreendido com a existência de uma dívida tributária, apurada no 

bojo de um processo administrativo que deu origem ao Aviso de Cobrança 

n. 41004/337/76/2017 e tramita perante a SEFAZ/MT. Aduz que jamais foi 

notificado acerca de tal processo administrativo, o qual aponta a 

existência de um débito de ITCD decorrente da doação de algumas quotas 

sociais realizada em favor dele pelo seu genitor e declarada no exercício 

de 2009, referente ao ano-calendário 2008. Alega que o débito, caso 

fosse devido, já estaria prescrito, pois o suposto fato gerador ocorreu há 

mais de 10 (dez) anos (2008). Informa que jamais residiu no Estado de 

Mato Grosso, sendo apenas sócio do seu pai que, apesar de não residir 

também neste Estado, possui uma pequena empresa na região, de modo 

que a competência para eventual cobrança do ITCD seria do Estado de 

São Paulo, local do domicílio do donatário. Assevera que foi ainda mais 

surpreendido pelo fato da Certidão de Dívida ter sido apontada para 

protesto no cartório do 4º Ofício da Comarca de Cuiabá, onde nunca teve 

residência; além disso, sequer foi intimado do protesto, sendo que tomou 

conhecimento da cobrança quando teve seu crédito negado por 

instituições financeiras. Sustenta, ainda, que na sua declaração do ano de 

2009, referente ao ano-calendário 2008, não foi informada uma doação, 

apenas constou na descrição de bens a informação de que ele havia 

recebido quotas sociais em doação, mas o valor é claramente nominativo, 

e não representa verdadeira doação. Assim, requer a concessão liminar 

da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, para determinar a 

imediata ordem de cancelamento do apontamento de protesto referente à 

CDA n. 20167096, bem como a suspensão de eventual lançamento do 

crédito na conta corrente fiscal do requerente. . É o relatório. Decido. De 

acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300). A tutela cautelar em caráter antecedente está prevista no artigo 305 

do CPC, que assim preleciona: “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”. Analisando os 

autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para 

concessão da tutela almejada. Na hipótese, muito embora o executado 

sustente a ilicitude do apontamento realizado pelo exequente, não se 

vislumbra, nesta fase inicial, a probabilidade do direito por ele alegado, 

requisito este indispensável à concessão da tutela. Os documentos 

encartados aos autos não se mostram suficientes para deferimento da 

medida, pois, em cognição sumária, não são capazes de produzir juízo de 

certeza satisfatório acerca da inexistência de fato gerador do tributo 

cobrado, ocorrência de prescrição e ausência de intimação do protesto, 

como alegado pelo devedor. Por outro lado, a Certidão de Dívida Ativa 

goza da presunção de certeza e liquidez, tendo efeito de prova 

pré-constituída, cuja presunção somente pode ser ilidida por prova 

inequívoca, consoante estabelecido no artigo 204 do Código Tributário 

Nacional. Além disso, apesar de a Lei nº 6.830/80 prever a ação de 

execução fiscal como instrumento para cobrança de dívida da Fazenda 

Pública, não há impedimento legal para que o fisco realize o protesto de 

CDA's por falta de pagamento. Todos os tributos que encerram dívidas 

líquidas, certas e exigíveis são possíveis de protesto. Inclusive, há 

previsão legal para o protesto de débitos inscritos em CDA's. O parágrafo 

único do artigo 1º da Lei nº 9.492/97, incluído pela Lei nº 12.767/12, 

permite o protesto e não se verifica inconstitucionalidade alguma em seu 

corpo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. 1. 

Trata-se de ação ordinária em que o autor requer o cancelamento do 

protesto da CDA nº 1.181.273.168, por entender inconstitucional o art. 1º, 

parágrafo único da Lei Federal nº 9.492/1997, introduzido pela Lei Federal 

nº 12.767/2012. 2. Lei de Execução Fiscal não é única via de satisfação 

do crédito. Possibilidade de protesto extrajudicial de certidões de dívida 

ativa pelo Fisco estadual. Arguição de Inconstitucionalidade nº 

0007169-19.2015.8.26.0000 em que o C. Órgão Especial firmou a 

constitucionalidade do art. 1º da Lei Federal nº 9.491/1997, acrescido pela 

Lei Federal nº 12.767/2012. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 1043344-30.2015.8.26.0053; Ac. 

10490972; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira 

Diefenthaler; Julg. 05/06/2017; DJESP 09/06/2017; Pág. 2437). 

Ressalta-se, ainda, que 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. Quanto à alegação de incompetência do Estado de Mato Grosso 

para cobrança do imposto, verifica-se a ausência de elementos, neste 

momento, para corroborar tal alegação, especialmente porque sequer há 

prova do domicílio do doador. Neste contexto, entendo que a tutela 

requerida não merece acolhimento, já que não demonstrada a 

probabilidade do direito alegado. Válido anotar que a análise do perigo do 

dano ou do risco ao resultado útil do processo, in casu, restou 

prejudicada, uma vez que os requisitos são cumulativos. Com essas 

considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Assim, CITE-SE o requerido 

para, no prazo de 10 (dez) dias, contestar o pedido e indicar as provas 

que pretende produzir (artigos 183 e 306 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 02 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002755-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXEQUENTE)

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA (ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JOSE IND. E COM. DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - ME (EXECUTADO)

FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos à parte Exequente, com a finalidade de intimá-la 

para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, tendo em vista a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004784-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVRO METALURGICA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1004784-21.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de execução 

fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de HAVRO 

METALURGICA EIRELI - EPP. A decisão de Id. 11453600 indeferiu os 

pedidos formulados na exceção de pré-executividade apresentada nos 

autos pela executada, e condenou a executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, §§ 1º, 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. O Município de Rondonópolis apresentou pedido de 

cumprimento de sentença, visando o recebimento do valor de R$ 3.791,08 

(três mil setecentos e noventa e um reais e oito centavos), referente aos 

honorários arbitrados na decisão de Id. 11453600 (Id. 11933612). Ocorre 

que, como sabido, a execução fiscal apresenta procedimento especial, 

haja vista que se submente às regras da Lei nº 6.830/80, o qual não pode 

ser aplicado para a cobrança de honorários, que também conta com 

procedimento próprio, previsto no artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil. O procedimento da execução fiscal contempla alguns 

preceitos que são totalmente incompatíveis com a cobrança de crédito não 

tributário, como o caso dos honorários, sendo certo que o processamento 

da execução dos honorários nestes autos de execução fiscal irá 

ocasionar tumulto processual. Desta forma, mostra-se inviável a cobrança 

dos honorários no presente feito, conforme pretendido, pela 

incompatibilidade de ritos processuais. Assim, diante de tal 

incompatibilidade de ritos, a execução dos honorários deverá ser 

promovida pelo exequente em feito próprio. Providencie-se a Sra. Gestora 

a exclusão das petições e documentos acostados no Id. 11933612, 

11934287, 11934367 e 11934369. Após, intime-se o exequente para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 19 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741256 Nr: 2842-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA

 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:

 VISTO.Decido.Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste 

razão ao embargante, quanto à alegada omissão. Isso porque, na decisão 

de fls. 158/159 a questão quanto ao pagamento dos valores atrasados 

referente ao adicional de tempo de serviço foi amplamente analisada, 

tendo este Magistrado explanado seu entendimento sobre esse ponto, 

tendo sido reconhecido que não houve pedido nesse sentido, muito menos 

condenação nesses termos.Além do mais, não houve pedido específico 

de pagamento dos atrasados no período de 13/03/2014 (data do 

ajuizamento da ação) a novembro de 2017 (data da incorporação do 

benefício na folha de pagamento do autor), razão pela qual não há que se 

falar em omissão nesse ponto.Como se sabe, os embargos de declaração 

têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, 

em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Com 

efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito 

infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante. Assim sendo, se a parte dissente dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide.Na hipótese, existe razão ao 

embargante tão somente quanto ao erro material. Isso porque, o correto 

seria MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Com essas considerações, dou 

parcial provimento aos embargos de declaração apresentados por 

MARCOS ANTÔNIO PEREIRA SIQUEIRA, para tão somente reconhecer o 

erro material, e, por consequência, retificar a decisão de fls. 158/159 para 

constar onde se lê “INSS” (primeiro parágrafo das fls. 159), conste 

“MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS”.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737196 Nr: 86-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA 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:

 Com essas considerações, JULGO extinto o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do 

Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 898392 Nr: 4790-11.2018.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9521-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

por RONALDO BEZERRA DOS SANTOS, o que faço para rejeitar os 

embargos propostos contra a execução promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, com fundamento no artigo 487, I, Código de 

Processo Civil. Condeno O embargante ao pagamento das custas 

processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% 

sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

decisão para os autos de execução e desapensem-se. Em seguida, 

arquive-se este feito, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734910 Nr: 14623-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA VIEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.
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O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Município de Rondonópolis para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da autora de março a 

dezembro de 1994, bem como do período anterior e posterior a 

reestruturação da sua carreira (Lei Municipal nº 3.247, de 05/05/2000), se 

ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Município deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737237 Nr: 127-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROMILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, para auxiliar na realização da perícia, intime-se o Estado de Mato 

Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da 

parte autora, no período de 11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes 

ao período anterior e posterior a reestruturação da sua carreira 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de 

dezembro de 2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o 

Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da 

demandante, atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada dos referidos documentos, intime-se a perita nomeada para 

realizar nova perícia, conforme determinado no acórdão de fls. 359-v. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, a contar da data 

designada para o início dos trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734202 Nr: 14049-06.2013.811.0003

 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: NAIR PEREIRA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, DETERMINO que a perita, Silésia Machado 

Martins, realize nova perícia nos exatos termos estabelecidos na sentença 

e na decisão de fls. 122/124, independentemente de novo pagamento de 

honorários periciais, já que o erro foi da própria perita.Tendo em vista que 

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.Assim, para auxiliar na 

realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período 

de 11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da sua carreira (Profissionais do Sistema Único 

de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000), se ela já 

era servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados.Com a juntada dos referidos 

documentos, intime-se a perita nomeada desta decisão, bem como para 

realizar a perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo 

pericial, contados da data que foi dado início aos trabalhos periciais. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 294721 Nr: 2915-70.1999.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANO E BERGAMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:MT14.012

 VISTO.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de 

embargos à execução nº 6142-72.2016.811.0003, Cód. 831265.

Após, prossiga-se a execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 425948 Nr: 8118-61.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISABEL ROSA DA SILVA, ESPOLIO DE ESPERIDIAO 

LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPERON INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE RONDONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGELA DAYANE QUIULI 

AMARAL - OAB:/RO 4261

 Diante do exposto, torno sem efeito à decisão de fls. 197/199 e DEFIRO o 

pedido de fls. 203/208, para determinar a expedição dos ofícios 

requisitórios de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia (CF, art. 100) em favor de ISABEL ROSA DA SILVA, no valor 

de R$ 789.878,83 (setecentos e oitenta e nome mil, oitocentos e setenta e 

oito reais e oitenta e três centavos) e de seu advogado, EDGAR ALVES 

DE OLIVEIRA (OAB/MT nº 8.453) no valor de R$ 78.987,88 (setenta e oito 

mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), 

instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, 

§2º e 444 da CNGC/MT.Oficie-se, ainda, à Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo informando o teor desta decisão no Agravo de 

Instrumento nº 1003579-29.2018.811.0000.Intimem-se as partes. A 

secretaria deverá encaminhar ao executado, via correio, cópia integral do 

processo para possibilitar a manifestação.Adoto essa medida para evitar 

o extravio dos autos, pois inúmeros processos foram encaminhados a 

outros devedores - Fazenda Pública, e simplesmente desapareceram, fato 

que indubitavelmente prejudica as partes.Rondonópolis, sexta-feira, 05 de 

outubro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005386-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

RONALDO SENDY ITICAVA URAMOTO (RÉU)

MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA (RÉU)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR (RÉU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

RICARDO ALEXANDRE FERNANDES MORENO DOS SANTOS (RÉU)

MILTON DOTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005386-12.2017.8.11.0003 VISTO. ADALBERTO LOPES 

DE SOUSA JUNIOR, na Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade 

Administrativa proposta pelo Ministério Público, requer a liberação do valor 

penhorado, via sistema Bacenjud, na sua conta corrente nº 23.319-6, 

agência 1998-4, Banco do Brasil, alegando que o valor penhorado é 

referente a honorários de profissional liberal, verba que é absolutamente 

impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. O 

Ministério Púbico concordou expressamente com o pedido. É o relatório. 

Decido. À luz do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os honorários de 

profissional liberal. Denota-se que o requerente comprovou que o bloqueio 

na conta corrente n.23.319-6, Agência 1998-4 do Banco do Brasil S/A, no 

valor R$ 1.797, 20 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E 

VINTE CENTAVOS), refere-se a valores decorrentes da prestação de 

serviços de técnico em arquitetura. Além disso, o Ministério Público 

concordou com o pedido de desbloqueio. Com essas considerações, 

DEFIRO o pedido de liberação dos valores penhorados nos autos, em 

favor do requerido ADALBERTO LOPES DE SOUSA JUNIOR, no montante 

de R$ 1.797,20, conta nº 23.319-6 do Banco do Brasil S/A – Agência 

1998-4. Cumpra-se. Rondonópolis, 5 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008056-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1008056-23.2017.8.11.0003 VISTO. CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA apresentou embargos de declaração, 

com fulcro no artigo 1.022, inciso do Código de Processo Civil, em face da 

sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

embargos à execução ajuizados por CALCENTER CALÇADOS CENTRO 

OESTE LTDA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para 

extinguir a execução fiscal nº 1005180-32.2016.8.11.0003, por ser nula 

as certidões de dívida ativa nº 178/2016 e nº 1879/2016, ante a ausência 

de motivação para a cobrança da multa aplicada nos processos 

administrativos de números nº 0113.004.097-3/2013 e nº 

0113.002.269-8/2013”. A embargante sustenta a existência de erros 

materiais na decisão, pois constou o número do Processo Administrativo e 

Certidão de Dívida Ativa diversas daquelas apresentadas nos autos. É o 

relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos 

de admissibilidade. Compulsando os autos, observo que a sentença 

impugnada incorreu em erro material, na medida em que constou o número 

do Processo Administrativo e Certidão de Dívida Ativa diversas daquelas 

apresentadas nos autos. É evidente que isso constitui mera inexatidão 

material, na forma do art. 1.022, III, do CPC. Com essas considerações, 

conheço e dou provimento ao recurso de embargos de declaração, para 

que na sentença, onde foi registrado como número da CDA o n.º 

178/2016, passe a constar o n.º 1878/2016, e onde consta como 

Processo Administrativo nº 0113.002.269 -8/2013, o correto é o n.º 

0113.002.469-8/2013, mantendo-se inalterado o restante da sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 5 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008463-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1008463-29.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA 

Vistos etc., Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por 

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA alegando em 

síntese, a ilegitimidade passiva AD CAUSA e a nulidade da CDA por 

ausência de demonstração da origem da dívida. O Município de 

Rondonópolis alega que quanto aos honorários advocatícios, devem ser 

arbitrados sob à égide do Princípio da Causalidade, uma vez que a 

Executada deu causa ao fundamento que não realizou a alteração do 

cadastro municipal. É a síntese do necessário. Decido. Como é cediço, 

cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de 

garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que 

poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive, de ofício. Além 

disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta 

dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que 

podem ser conhecidas de ofício. Nesse sentido é a súmula 393 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 393 - A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Com 

efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se 

alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de 

plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da 

ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise 

documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da 

arguição. Da Ilegitimidade passiva AD CAUSAM O excipiente alega que 

não deve ser responsabilizado pelos tributos da presente execução, pois, 

em relação aos imóveis objetos de cobranças de IPTU, possui a condição 

de NU-Proprietária, devendo os tributos recair sobre os usufrutuários do 

imóvel, nos termos do artigo 1.403 do Código Civil. É cediço que se arguida 

em exceção de pré-executividade, as alegações devem estar 

comprovadas documentalmente de plano, pois incabível a dilação 

probatória. Na espécie, pelos documentos que acompanham a exceção de 

pré-executividade, em especial, a escritura pública dos imóveis objetos 

das cobranças de IPTU, que os bens estão com usufruto vitalício para 

seus genitores (José Ferreira dos Santos e Rosenita Batista Paniago 

Miranda). Com efeito, é certo que os imóveis sobre o qual incidiram o 

crédito tributário exequendo são gravados com usufruto vitalício, o qual foi 

regularmente constituído mediante registro no Cartório de Registro de 

Imóveis na mesma data da aquisição do bem pela Executada, sendo a 

Excipiente detentora apenas da nua-propriedade. O art. 1.403, II, do 

Código Civil de 2002, dispõe sobre os deveres do usufrutuário, in verbis: 

Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário: I - as despesas ordinárias de 

conservação dos bens no estado em que os recebeu; II - as prestações e 

os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída Assim, a 

lei previu expressamente a obrigação do usufrutuário pelos tributos 

devidos em razão da posse da coisa usufruída, mormente porque o 

nu-proprietário durante o período de duração do usufruto fica privado do 

exercício dos poderes de uso, gozo e fruição, inerentes ao domínio, 

restando-lhe apenas a posse indireta. Nesse sentido é a jurisprudência 

colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. IPTU. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. ILEGITIMIDADE DO 

NU-PROPRIETÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1, Insurgência do 

Município apelante que se relaciona com a extinção da execução fiscal em 

razão da ilegitimidade passiva. 2. Nos termos do artigo 34 do CTN e 1.403, 

II, do Código Civil, o usufrutuário é o sujeito passivo da relação tributária de 

IPTU, pois detém o direito de uso e fruição do imóvel. Precedentes do STJ 

e desta Corte. Ilegitimidade passiva do nu-proprietário configurada. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077214153, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 28/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077214153 RS, Relator: Ricardo 

Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/05/2018, Segunda Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018) EMENTA: 

EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - IMÓVEL OBJETO 

DE USUFRUTO VITALÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

NU-PROPRIETÁRIO - ART. 1.403, II, DO CC/2002 C/C ART. 34 DO CTN - 

PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. - É incontroverso nos autos 

que o imóvel sobre o qual incidiu o crédito tributário exequendo é gravado 

com usufruto vitalício, o qual foi regularmente constituído mediante registro 

no Cartório de Registro de Imóveis, sendo a embargante detentora apenas 

da nua-propriedade. - Seja pela disposição constante do Código Civil (art. 
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1.403, II), seja pela exegese do art. 34, do CTN, a conclusão a que se 

chega é que a obrigação pelo recolhimento do IPTU incidente sobre imóvel 

objeto de usufruto deve recair inteiramente sobre o usufrutuário, não 

podendo ser o nu-proprietário considerado contribuinte de referido tributo. 

- Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.004566-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/06/2013, publicação da súmula em 20/06/2013) Aliás, nesse mesmo 

sentido tem se posicionado também o Superior Tribunal de Justiça, como 

se vê: "o sujeito passivo do IPTU é o proprietário e não o possuidor, a 

qualquer título (...) Ocorre que, em certas circunstâncias, a posse tem 

configuração jurídica de título próprio, de investidora do seu titular como se 

proprietário fosse. É o caso do usufrutuário que, como todos sabemos, 

tem a obrigação de proteger a coisa como se detivesse o domínio". (REsp 

203.098/SP) Não sem propósito, os Usufrutuários declararam na certidão 

registrada em cartório que se obrigavam a manter em dia o pagamento de 

todos os impostos, taxas e demais contribuições. Logo, é evidente a 

ilegitimidade passiva da excipiente, uma vez que é nu-proprietária dos 

imóveis e que o seus genitores são o possuidores legítimos (usufruto 

vitalício). Dessa maneira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da 

excipiente e, por conseguinte, a extinção da execução é medida que se 

impõe. Por fim, em relação aos honorários advocatícios, pelo princípio da 

causalidade, é certo que é devido a Fazenda Pública Municipal o 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que ajuizou 

indevidamente a presente Execução em face da Executada. Ante o 

exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta, para julgar 

extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, VI do CPC. 

Condeno a parte exequente, ora excepta, ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da execução. Intimem-se. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007490-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EMBARGANTE)

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Vistos etc., No caso, a parte embargante sustenta que efetuou o 

pagamento de R$ 30.970,16 (trinta mil novecentos e setenta reais e 

dezesseis centavos), já com a inclusão dos honorários de 10% sobre a 

quantia discutida e 5% (cinco por cento) sobre o valor incontroverso, qual 

seja, R$ 6.587,18 (seis mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito 

centavos). Como se percebe, o depósito foi realizado extemporaneamente 

ao prazo de 05 (cinco) dias concedido, conforme certidão -id. 13633663 -, 

de modo que não há que se falar em redução dos honorários fixados para 

pagamento. Ademais, o pagamento somente ocorreu em 24/07/2018, 

sendo certo que o valor atualizado em 13/07/2018 alcança a quantia 

mencionada na decisão, qual seja, R$ 30.335,93 (trinta mil trezentos e 

trinta e cinco reais e noventa e três reais), conforme petição da exequente 

- id. 14152682 -, de modo que deve ser acrescido de honorários 

advocatícios, como já fundamentado na decisão retro. Assim, intime-se a 

parte embargante para efetuar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de bloqueio. Com o pagamento, certifique-se a tempestividade 

dos embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80 e 

após, voltem os autos conclusos. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008229-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008229-13.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ONORIO GONCALVES DA 

SILVA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 

Trata-se de Execução de título judicial proposta por ONORIO GONÇALVES 

DA SILVA JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, oriundo 

dos honorários advocatícios reconhecidos em certidões judiciais emitidas 

pelo Poder Judiciário, no valor de R$ 8.196,41 (oito mil cento e noventa e 

seis reais e quarenta e um centavos). Decido. Compulsando os autos, 

verifico que atribuído à causa foi de R$ 8.196,41, não existindo pretensão 

econômica que supere o teto estabelecidos pelos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. Assim, constato que o presente feito não pode ser 

submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Aliás, disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: 

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Com efeito, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpre ressaltar que 

nesta comarca não possui Juizado da Fazenda Pública instalada, de modo 

que o Juizado Cível absorve sua competência, nos termos da resolução 

acima mencionada. Por todo o exposto, declino a competência em favor de 

um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos, 

por meio de sorteio, para um dos Juizados Especiais Cíveis desta 

comarca; consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008219-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008219-66.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ONORIO GONCALVES DA SILVA 

JUNIOR RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Trata-se de Execução de título 

judicial proposta por ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, oriundo dos honorários 

advocatícios reconhecidos em certidões judiciais emitidas pelo Poder 

Judiciário, no valor de R$ 7.001,06(sete mil e um reais e seis centavos). 

Decido. Compulsando os autos, verifico que atribuído à causa foi de R$ 

7.001,06, não existindo pretensão econômica que supere o teto 

estabelecidos pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, 

constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Aliás, disposto, 

ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “Art. 1o. As causas referentes à Lei 

Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – 

nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento. § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 

2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; 
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(...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”. Com efeito, tendo-se em vista que há Juízo 

competente para processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, 

ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei; 

evidente em tela a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Cumpre ressaltar que nesta comarca não possui Juizado da 

Fazenda Pública instalada, de modo que o Juizado Cível absorve sua 

competência, nos termos da resolução acima mencionada. Por todo o 

exposto, declino a competência em favor de um dos Juizados Especiais 

Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos, por meio de sorteio, para um 

dos Juizados Especiais Cíveis desta comarca; consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008874-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS (IMPETRANTE)

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008874-38.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARCIARIA FERREIRA DE 

FREITAS IMPETRADO: GERENTE EXECUTIVO DO INSS Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCIARIA FERREIRA 

DE FREITAS em face do GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, SR. EMERSON MARTINS NEVES. Como 

causa de pedir, sustenta o Impetrante que: “A Impetrante recebia o 

benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) há aproximadamente 

1 ano em meio, em razão da concessão e prorrogações administrativas do 

benefício, quando tivera-o indevidamente cessado. Quando da cessação 

arbitrário do benefício de natureza alimentar a Promovente ingressou com 

ação de Ação De Restabelecimento De Auxílio-Doença Acidentário 

Convertido Em Aposentadoria Por Invalidez com Pedido De Tutela 

Antecipada De Urgência, a qual foi deferida em 15/09/2017, in verbis: (...) 

De tal sorte, resta inviável peticionar nos autos porquanto maior ainda 

seria o prejuízo da promovente que AGUARDA O RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO, O QUAL DIGA-SE PASSAGEM, POSSUI NATUREZA 

ALIMENTAR HÁ 11 MESES. Ressalte-se que, a Autora por diversas vezes 

já denunciou o descumprimento judicial pugnando por fixação por multa 

astreinte, contudo até a presente não tivera o seu pedido apreciado1 

Certamente a Requeridas tem deixado de cumprir a ordem emanada do 

Douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de 

Rondonópolis-MT em virtude da nao fixação de multa por descumprindo, 

“zombando’ assim da Justiça, POSTO QUE SE DESCUMPRE A ORDEM 

JUDICIAL NADA LHE ACONTECE, ASSIM, CERTA DE QUE SERÁ IMPUNE 

PELO DESCUMPRIMENTO, OPTA POR DEIXAR A SEGURADA QUE 

NECESSITA DO BENEFÍCIO PARA SOBREVIVER SEM RENDA. Nesse 

contexto, considerando que a ordem que era para ser cumprida em 30 

dias E PASSADOS 11 MESES NÃO HOUVERA A IMPLATAÇÃO DO 

BENEFÍCIO, não resta à parte prejudicada outra alternativa senão 

socorrer-se do presente remédio constitucional para fazer valer o direito 

liquido e certo de ter o benefício de natureza alimentar restabelecido! O 

INSS tem ciência da obrigação há 11meses quedando-se inerte no que diz 

respeito ao dever de cumprir a obrigação. Assim, a decisão embora justa, 

está despida de eficácia e, incapaz de fazer Justiça!.”. Liminarmente, 

requer: “que implante o benefício AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO NO 

PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 10 DIAS, iniciando os pagamentos 

previdenciários, sob pena de multa diária a ser imposta por Vossa 

Excelência, porém em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento para que a medida alcance efetivamente sua 

finalidade coercitiva;” Decido. De início, cumpre estabelecer que a 

Constituição Federal estabelece em seu art. 109, VIII que compete aos 

juízes federais processar e julgar “- os mandados de segurança e os 

habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 

competência dos tribunais federais;”. Portanto, a competência para 

julgamento do Mandado de Segurança é fixada considerando a função ou 

a categoria funcional da autoridade coatora, independentemente, da 

matéria abordada no mandamus. Compulsando os autos, verifico que a 

parte Impetrante indicou autoridade coatora púbica federal vinculada ao 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Assim, a competência recai 

sobre a Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da Constituição 

Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

como se vê: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. CHEFE DA AGÊNCIA DO INSS 

EM SERRA/ES. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA. AUXÍLIO-DOENÇA 

CATALOGADO COMO ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA 

FEDERAL. CRITÉRIO RATIONE AUCTORITATIS. PRECEDENTES. 1. Cuida-se 

de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 2ª 

Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, o suscitado, e 

o Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de 

Vitória, o suscitante, nos autos de mandado de segurança impetrado por 

MZ Informática Ltda contra ato supostamente abusivo e ilegal do Chefe da 

Agência da Previdência Social do INSS no Município de Serra/ES, por meio 

do qual pretende a impetrante a retificação de ato administrativo. 2. 

Noticiam os autos que a autoridade coatora, erroneamente, indicou no ato 

administrativo impugnado a ocorrência de acidente de trabalho (Código 91) 

como causa do afastamento do empregado Marcos Rodrigues Martins, 

embora a licença, na verdade, tenha se dado em razão de doença (Código 

31), o que gerou consequências previdenciárias mais gravosas para o 

empregador. 3. Embora a discussão tangencie o tema afeto à concessão 

de benefício previdenciário, a competência interna, por força do que 

dispõe o art. 9º, § 1º, II, do Regimento do STJ, é da Primeira Seção, pois o 

que pretende a impetrante é a anulação de ato administrativo, com 

retificação do registro do benefício concedido a seu empregado de 

acidente de trabalho (Código 91) para auxílio doença (Código 31). 4. A 

competência para o julgamento de mandado de segurança é estabelecida 

em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada 

como coatora (ratione auctoritatis), sendo irrelevante a matéria tratada na 

impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante. 

Precedentes. 5. No caso, a autoridade indigitada coatora é o Chefe da 

Agência da Previdência Social no Município de Serra/ES, autoridade púbica 

federal vinculada ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Tratando-se 

de autoridade federal, a competência para julgamento do feito é da Justiça 

Federal de Primeira Instância, ainda que a matéria possa, de algum modo, 

tangenciar o tema relativo à concessão do benefício de acidente de 

trabalho. 6. Ainda que assim não fora, não se trata, na espécie, de 

demanda acidentária, mas de mandado de segurança que visa a 

retificação de um ato administrativo. 7. Conflito de competência conhecido 

para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara Cível da Seção 

Judiciária do Estado do Espírito Santo, o suscitado. (STJ - CC: 111123 ES 

2010/0050172-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 

10/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/11/2010) 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA GERENTE EXECUTIVA DO INSS. 

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA 

PESSOA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA FEDERAL. 1. A controvérsia 

trazida no presente conflito é sobre a prevalência, ou não, em sede de 

mandado de segurança, da competência em razão da pessoa quando há 

outro juízo competente em razão da matéria. 2. A regra de competência 
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para julgamento de mandado de segurança é definida em função do foro 

da autoridade coatora, conforme decisões reiteradas desta Corte. 3. É 

forçoso o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o 

julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato da Gerente 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social de Curitiba, pois esta é 

qualificada como autoridade federal nos termos do art. 2º da Lei nº 

1.533/51. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal 

da Vara Previdenciária de Curitiba, o suscitado. (STJ - CC: 69016 PR 

2006/0185610-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Julgamento: 28/02/2007, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJ 26/03/2007 p. 204) Por todo o exposto, nos termos do art. 

64, § 1º do CPC, declino a competência a remessa dos presentes autos 

para uma das varas da Justiça Federal de Rondonópolis-MT. Saliente-se 

que o §1º do artigo 64 do CPC, possibilita o reconhecimento de ofício, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, quando se constatar a incompetência 

absoluta. Intime-se a parte da presente decisão. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008696-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE MATOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008696-89.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ANA MARIA DE MATOS 

IMPETRADO: 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por ANA MARIA DE MATOS em face do 

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT. Como causa de pedir, 

sustenta a Impetrante que: “A Impetrante foi proprietária da motocicleta, 

MARCA: HONDA, MODELO: CG 125 TITAN, ANO/MODELO: 1998, COR: 

VERDE, CHASSI: 9C2JC250WWR223296, a qual foi objeto de alienação 

fiduciária junto ao Consórcio Nacional Honda que, por sua vez, foi vendida 

em 31 de agosto de 1998, através do Instrumento Particular de Cessão e 

Transferência de Contrato de Alienação Fiduciária com Pacto Adjeto de 

Fiança ao senhor José Ricardo de Souza (CPF Nº 828.303.631-91), 

conforme cópia autenticada do referido instrumento em anexo (DOC. 01). 

Na época da citada venda, a Impetrante entregou o recibo ao comprador, 

senhor José Ricardo, que ficou encarregado de transferir o veículo para o 

seu nome, no entanto, até o momento não o fez. Em 02 de março de 2004, 

a Impetrante procedeu com o comunicado de venda da motocicleta junto 

ao 2º CIRETRAN de Rondonópolis-MT, como faz prova a cópia autenticada 

do aludido documento e comprovante de pagamento, ambos em anexo 

(DOC. 02). A Impetrante ainda se recorda que sob orientação da 

servidora, Sra. Domingas Silva dos Santos, que assinou o referido 

comunicado, entregou uma cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade do veículo, conforme exigência do artigo 134 

do Código de Trânsito Brasileiro, o que lhe garantiria respaldo no sentido 

de eximir a Impetrante de eventual responsabilidade solidária por 

penalidades que recaíssem sobre o veículo em questão a partir do 

comunicado de venda. Entretanto, após anos da realização do referido 

comunicado, a Impetrante tomou conhecimento de uma multa de trânsito, 

emitida em dezembro de 2017 pela Secretaria Municipal de Transporte e 

Trânsito – SETRAT, de Rondonópolis-MT, como prova em anexo (DOC. 

03), mas que chegou ao conhecimento da Impetrante em julho do corrente 

ano. Ao consultar o sítio eletrônico do DETRAN/MT, a Impetrante tomou 

conhecimento que o veículo em questão se encontra com débitos de IPVA, 

inclusive inscritos junto a dívida ativa do fisco estadual, além do 

licenciamento e DPVAT, sem contar um valor total de R$ 560,74 de multas 

locais, conforme se infere na documentação juntada (DOC. 04). 

Observa-se que a Impetrante realizou o comunicado de venda do veículo 

em março de 2004, sendo incongruente a aplicação das multas e demais 

encargos (IPVA, DPVAT, licenciamento) em seu nome a partir da referida 

data, sendo tais responsabilidades fiscais do comprador da motocicleta, 

Sr. José Ricardo de Souza. A Impetrante não é mais responsável pela 

motocicleta, pois a transferência do referido veículo competia ao 

comprador, Sr. José Ricardo de Souza, que por razões que a Impetrante 

desconhece, não procedeu da forma correta, o que está lhe acarretando 

prejuízos.”. Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in limine e 

inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: “o cancelamento de todos 

os débitos existentes (IPVA, DPVAT, licenciamento), bem como das multas 

de trânsito e demais encargos existentes, provenientes da motocicleta, 

MARCA: HONDA, MODELO: CG 125 TITAN, ANO/MODELO: 1998, COR: 

VERDE, CHASSI: 9C2JC250WWR223296, registrados a partir de março de 

2004 em nome da Impetrante, senhora Ana Maria de Matos (CPF Nº 

502.420.161-20),”. Decido. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta 

acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de 

ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, em situações 

excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para concessão de 

liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há 

necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da 

Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni 

iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - 

periculum in mora. A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento. Isso porque, o Impetrante, após 

a venda do veículo, comunicou ao órgão competente a venda do veículo 

para Sr. Bruno Souza Yanaguita, se eximindo da responsabilidade dos 

débitos do veículo, a teor do artigo 134 do CTB, in verbis: Art. 134. No 

caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Assim, em princípio, o Impetrante 

não pode ser responsabilizado pelos débitos oriundos do veículo 

comercializado. Nesse sentido é a jurisprudência: REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA TRIBUTÁRIA - PRELIMINARES DE 

CARÊNCIA DA AÇÃO E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCIALMENTE 

ACOLHIDA – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – TRADIÇÃO DO 

BEM MÓVEL - COMUNICAÇÃO DETRAN/MT - ALTERAÇÃO DO 

CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - PROVIDÊNCIA A CARGO DO 

DETRAN – ENCARGOS FUTUROS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O 

interesse processual da autora resta patente, vez que a mesma pretende 

obter judicialmente a exclusão de seu nome do registro do veículo citado 

na inicial, pois alega que comunicou a venda ao requerido, mas mesmo 

assim os débitos referentes ao IPVA do veículo continuaram a ser 

lançados em seu nome. 2. O DETRAN/MT como órgão arrecadador se 

responsabiliza pelo licenciamento do veículo em comento. Portanto, deve 

figurar no pólo passivo do presente recurso. 3. A comprovação junto ao 

Departamento Estadual de Trânsito de venda de veículo é garantia de 

exclusão de responsabilidade para encargos futuros, como dispõe o 

artigo 134 do CTB. (ReeNec 32919/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/10/2012, Publicado no DJE 13/11/2012) APELAÇÃO CÍVEL 

-REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - 

COMUNICAÇÃO DE VENDA - BAIXA - EXIGÊNCIA - PREVISÃO LEGAL - 

AUSÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. - A comunicação de venda 

estabelecida pelo art. 134 do CTB somente interessa ao ex-proprietário do 

veículo, uma vez que a diligência tem como objetivo isentá-lo da 

responsabilidade solidária por penalidades eventualmente impostas em 

relação ao bem. - Para o registro de transferência do veículo, não se 

revela necessária a comunicação de venda, tampouco a sua baixa, por 

ausência de previsão legal. (TJ-MG - AC: 10647120095870001 MG, 

Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 3ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2014) No caso, presente ainda 

o periculum in mora, uma vez que o Impetrante está sendo cobrado por 

débitos que não possui responsabilidade e poderá ter seu nome inscrito 

na dívida ativa. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para o fim de 

conceder a ordem no sentido de determinar que o Impetrado exclua os 

lançamentos dos débitos referente ao veículo de marca: honda, modelo: 

cg 125 titan, ano/modelo: 1998, cor: verde, chassi: 9C2JC250WWR223296 

do nome da Impetrante. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição 

inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso 
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queira, preste as informações que entender necessárias. Prestadas as 

informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002635-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (RÉU)

FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

ITINERANTE CUMPRIMENTO: 30 dias – JUSTIÇA GRATUITA DEPRECANTE: 

JUÍZO DA COMARCA DE Rondonópolis - MT DEPRECADO: JUÍZO DA 

COMARCA DE GOIÂNIA – GO Nº DO PROCESSO: 

1002635-52.2017.8 .11 .0003 ESPÉCIE:  MEDIDA CAUTELAR 

PREPARATÓRIA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARTE AUTORA: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RÉ: JOSE 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, FARMA PRODUTOS HOSPITALARES e, 

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DADOS PARA O CUMPRIMENTO 

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA REQUERIDA FARMA PRODUTOS 

HOSPITALARES, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

26.929.778/0001-73, com sede na Avenida Goiás Norte, nº 4041, Sala 01 

Quadra 25 Lote 02, Setor Crimeia Oeste, CEP 74563-220, Goiânia-GO, 

representado pelo seu sócio-administrador Waitson Campos de Oliveira; 

para, nos termos do artigo 726 do CPC, DETERMINAR a notificação 

pessoal de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, FARMA PRODUTOS 

HOSPITALARES e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, para que 

tomem ciência formal de todos os termos da presente medida cautelar, 

pela qual o Ministério Público de Mato Grosso faz o seu protesto 

especificamente sobre: I) a interrupção do prazo prescricional da ação 

civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa previsto no 

art. 23, inciso I da Lei nº 8.429/92 e que ocorreria em 14/05/2017, 

contando- se novo prazo de cinco (05) anos a partir da data de decisão 

de notificação; II) a responsabilidade civil dos mesmos notificados quanto 

aos atos irregulares e ímprobos (dano ao erário e atentado aos princípios 

regentes da administração pública) relacionados aos recursos públicos 

recebidos para obras ampliação dos novos gabinetes da Câmara Municipal 

de Rondonópolis; III) a intenção expressa do requerente no tocante à 

conservação de direitos do Município de Rondonópolis em relação ao total 

do dano ao erário que eventualmente for apurado com a conclusão da 

investigação nos autos de inquérito civil, valor este a ser corrigido com 

juros e correção monetária; IV) a demonstração formal da intenção do 

Ministério Público Estadual quanto à propositura da ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa, sem prejuízo das 

ações cautelares e medidas liminares cabíveis. DESPACHO: “VISTO. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO promoveu ação 

cautelar de notificação e protesto, em face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA 

DE ARAÚJO, FARMA PRODUTOS HOSPITALARES e STOCK COMERCIAL 

HOSPITALAR LTDA visando à interrupção do prazo quinquenal para 

interposição de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 

Consta na inicial que tramita na 2ª Promotoria de Justiça Cível, o Inquérito 

Civil nº03/2012 – SIMP nº000029-005/2012, que investiga supostas 

irregularidades na contratação das empresas FARMA PRODUTOS 

HOSPITALARES e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, que 

supostamente fariam parte do mesmo grupo empresarial e teriam sido 

favorecidas em ilegal direcionamento de licitação nos Pregões Presenciais 

nºs 11/2011, 111/2011 e 119/2011. Justifica a presente medida no fato de 

que o inquérito civil aguarda o resultado de perícia para averiguar se 

ocorreu superfaturamento e/ou qualquer outra forma de dano ao erário, 

que consequentemente possa tipificar ato de improbidade administrativa, 

sendo que até a conclusão da perícia poderá prescrever o prazo para 

eventual ajuizamento de ação civil, considerando que o Prefeito Municipal 

de Rondonópolis na época dos fatos, JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO, teve seu mandato encerrado em 14/05/2012 e aos particulares 

envolvidos também seria extensível o mesmo prazo prescricional. (...) 

Posto isso, nos termos do artigo 726 do CPC, DEFIRO o pedido formulado 

na inicial, para o fim de DETERMINAR a notificação pessoal de JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, FARMA PRODUTOS HOSPITALARES e 

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para que tomem ciência formal de 

todos os termos da presente medida cautelar, pela qual o Ministério Público 

de Mato Grosso faz o seu protesto(...)” Rondonópolis - MT, 18 de 

Setembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 

CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do MM. desta Vara, Dr. 

Wagner Plaza Machado Junior. Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestora 

Judiciária Sede do juízo deprecante e Informações: Rua Rio Branco, 2299, 

Jd. Guanabara, Rondonópolis-MT, Cep 78710100, Fone: (66) 3410-6100.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002635-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (RÉU)

FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

ITINERANTE CUMPRIMENTO: 30 dias – JUSTIÇA GRATUITA DEPRECANTE: 

JUÍZO DA COMARCA DE Rondonópolis - MT DEPRECADO: JUÍZO DA 

COMARCA DE Aparecida de GoiâniA – GO Nº DO PROCESSO: 

1002635-52.2017.8 .11 .0003 ESPÉCIE:  MEDIDA CAUTELAR 

PREPARATÓRIA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARTE AUTORA: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RÉ: JOSE 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, FARMA PRODUTOS HOSPITALARES e, 

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DADOS PARA O CUMPRIMENTO 

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA REQUERIDA STOCK COMERCIAL 

HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

00.995.371/0001-50, com sede na Avenida Goianazes, s/nº, Quadra 25 

Lote 11 A-26 Quadra 26 Lote 1/E, Jardim El - dorado, CEP 74.993-100, em 

Aparecida de Goiânia-GO, representada pelo seu sócio-administrador 

André Luiz de Freitas; para, nos termos do artigo 726 do CPC, 

DETERMINAR a notificação pessoal de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO, FARMA PRODUTOS HOSPITALARES e STOCK COMERCIAL 

HOSPITALAR LTDA, para que tomem ciência formal de todos os termos da 

presente medida cautelar, pela qual o Ministério Público de Mato Grosso 

faz o seu protesto especificamente sobre: I) a interrupção do prazo 

prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 23, inciso I da Lei nº 8.429/92 e que 

ocorreria em 14/05/2017, contando- se novo prazo de cinco (05) anos a 

partir da data de decisão de notificação; II) a responsabilidade civil dos 

mesmos notificados quanto aos atos irregulares e ímprobos (dano ao 

erário e atentado aos princípios regentes da administração pública) 

relacionados aos recursos públicos recebidos para obras ampliação dos 

novos gabinetes da Câmara Municipal de Rondonópolis; III) a intenção 

expressa do requerente no tocante à conservação de direitos do 

Município de Rondonópolis em relação ao total do dano ao erário que 

eventualmente for apurado com a conclusão da investigação nos autos de 

inquérito civil, valor este a ser corrigido com juros e correção monetária; 

IV) a demonstração formal da intenção do Ministério Público Estadual 

quanto à propositura da ação civil de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa, sem prejuízo das ações cautelares e medidas 

liminares cabíveis. DESPACHO: “VISTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO promoveu ação cautelar de notificação e 

protesto, em face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, FARMA 

PRODUTOS HOSPITALARES e STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 

visando à interrupção do prazo quinquenal para interposição de ação civil 

pública por ato de improbidade administrativa. Consta na inicial que tramita 

na 2ª Promotoria de Justiça Cível, o Inquérito Civil nº03/2012 – SIMP 

nº000029-005/2012, que investiga supostas irregularidades na 

contratação das empresas FARMA PRODUTOS HOSPITALARES e STOCK 

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, que supostamente fariam parte do 

mesmo grupo empresarial e teriam sido favorecidas em ilegal 

direcionamento de licitação nos Pregões Presenciais nºs 11/2011, 

111/2011 e 119/2011. Justifica a presente medida no fato de que o 

inquérito civil aguarda o resultado de perícia para averiguar se ocorreu 

superfaturamento e/ou qualquer outra forma de dano ao erário, que 

consequentemente possa tipificar ato de improbidade administrativa, 

sendo que até a conclusão da perícia poderá prescrever o prazo para 

eventual ajuizamento de ação civil, considerando que o Prefeito Municipal 

de Rondonópolis na época dos fatos, JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO, teve seu mandato encerrado em 14/05/2012 e aos particulares 
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envolvidos também seria extensível o mesmo prazo prescricional. (...) 

Posto isso, nos termos do artigo 726 do CPC, DEFIRO o pedido formulado 

na inicial, para o fim de DETERMINAR a notificação pessoal de JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, FARMA PRODUTOS HOSPITALARES e 

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA para que tomem ciência formal de 

todos os termos da presente medida cautelar, pela qual o Ministério Público 

de Mato Grosso faz o seu protesto(...)” Rondonópolis - MT, 18 de 

Setembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito 

CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do MM. desta Vara, Dr. 

Wagner Plaza Machado Junior. Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestora 

Judiciária Sede do juízo deprecante e Informações: Rua Rio Branco, 2299, 

Jd. Guanabara, Rondonópolis-MT, Cep 78710100, Fone: (66) 3410-6100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

JOAO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003721-58.2017.8.11.0003. AUTOR(A): JOAO GOMES DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por JOÃO GOMES DOS SANTOS em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Em síntese, alega que é servidor público 

municipal desde 20/08/1983, vinculado a Câmara Municipal de 

Rondonópolis-MT, no cargo de Chefe de Departamento de Imprensa 

Escrita e que, quando houve a mudança de regime de celetista para 

estatutário, o município ignorou os direitos laborais do autor. Argumenta, 

assim, que durante o período de 20/08/1983 a 26/10/1992, não foi 

recolhido qualquer parcela atinente ao FGTS do autor. Ao final, pugna pela 

procedência da pretensão inicial, a fim de que o ente público seja 

condenado a realizar o recolhimento dos depósitos do FGTS durante o 

período não prescrito em que trabalhou sob égide do regime celetista para 

o réu. Citado, o requerido apresentou contestação – Id. 11724658 - , 

arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o 

argumento que a parte autora jamais prestou qualquer serviço ao 

Requerido e que o polo passivo deve ser indicado a Câmara Municipal, 

pois foi a este que o autor prestou serviço. No mérito, sustenta a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação refutando as alegações 

apresentadas pela ré. É o relatório. Fundamento e decido. Da Preliminar 

Ilegitimidade Passiva “ad causam” Razão não assiste à parte requerida, 

uma vez que por se tratar de ação de cobrança de recolhimento de FGTS 

é certo que somente o ente público municipal detém de competência para 

responder a demanda. Aliás, vale consignar que, nos termos da Súmula 

525 do STJ, "A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, 

apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo 

para defender os seus direitos institucionais". Nesse sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

MUNICÍPIO DE GUAÍBA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIFERENÇAS DE FÉRIAS E 

LICENÇA PRÊMIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGIME 

ESPECIAL DE TRABALHO DE TEMPO INTEGRAL. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. 1. Recurso da autarquia previdenciária 

não conhecido por intempestividade. 2. A Câmara Municipal não tem 

personalidade judiciária para responder, em ação de cobrança, por 

eventuais direitos devidos a seus servidores. Legitimidade passiva que é 

do Município. Precedentes. 3. Condenação solidária dos Entes Públicos 

que não prevalece, visto que ao tempo em que o servidor se encontrava 

em atividade, é de competência exclusiva do Município o pagamento das 

vantagens que dizem respeito a vantagens funcionais por ventura não 

recebidas em atividade, competindo exclusivamente à Autarquia 

Previdenciária proceder na incorporação da Gratificação de Regime 

Especial aos proventos de aposentadoria e respectivas diferenças de 

proventos, vencidas e vincendas. 4. Previsto na Lei Municipal n° 1.076/92 

o direito à fruição da licença-prêmio ao servidor público, bem assim a 

possibilidade de conversão em pecúnia, impõe-se o reconhecimento, ao 

aposentado, do direito à conversão em indenização da referida vantagem 

não desfrutada oportunamente, em razão do interesse do serviço. 5. A 

Gratificação de Regime Especial prevista pela Lei Municipal nº 1.076/92, 

vigente ao tempo da concessão da aposentadoria, não dependia de 

qualquer condição especial relacionada ao modo do exercício do cargo, 

mas está atrelada unicamente ao período de tempo em que convocado 

para aquela, no qual o art. 179 determinava a incorporação ao vencimento 

após oito (08) anos consecutivos ou dez (dez) intercalados, hipótese 

primeira que restou confirmada pelo Departamento de Recursos Humanos 

da Câmara de Vereadores, conforme pasta funcional do servidor. 6. 

Ausência total de demonstração de que as férias não foram pagas, ou 

incorretamente adimplidas nos períodos aquisitivos apontados pela 

sentença. Ônus que era do autor, conforme art. 333, I, do CPC/1973 

vigente. 7. Honorários advocatícios reduzidos, consoante diretrizes do art. 

20, § 4º, do CPC. 8. O cálculo das custas deve ser lançado à razão de 

50%, uma vez que incidente na hipótese a regra do art. 11, a, da Lei 

8.121/85. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 

13.471/2010, incidenter tantum, nos autos do Incidente de 

Inconstitucionalidade nº 70041334053. Considerando que a sentença 

isentou integralmente o Ente Municipal do pagamento de custas de sua 

quota parte, vai mantida no tópico para fins de se evitar o reformatio in 

pejus. Isenção quanto ao pagamento das despesas com Oficiais de 

Justiça. 9. Ação parcialmente procedente, na origem. RECURSO DE 

GUAIBAPREV NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM 

PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME 

NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 70076447937, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/09/2018) 

Ante o exposto, afasto a mencionada preliminar. Verifico que o caso 

dispensa dilação probatória, sendo matéria de direito e de fato, razão pela 

qual se impõe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. Intimem-se as partes acerca do teor dessa decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual e, na sequência, voltem-me conclusos 

para sentença. Às providências, expedindo-se o necessário. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736023 Nr: 15443-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH DE OLIVEIRA LIMA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 751214 Nr: 8404-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUNICE ROSA DE GREGORI DAL FORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753334 Nr: 9456-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA ALVES LIRIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 754409 Nr: 9994-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 754689 Nr: 10153-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 758982 Nr: 12739-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANCELONI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 760996 Nr: 13916-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCAS CUNHA ASTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 764317 Nr: 15487-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 779048 Nr: 5807-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE ASSIS MENDONÇA

 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:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785591 Nr: 8470-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736044 Nr: 15462-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR BORGES DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 311 de 429



Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736328 Nr: 15695-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MAGALHAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736736 Nr: 16022-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDE BARBOSA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737323 Nr: 202-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEDELMA FONSECA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 747692 Nr: 6562-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEMENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 748511 Nr: 6963-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLEBSON DIONÍSIO SANTOS, ELIANDRO VALERIO 

PEREIRA, PAULO JOSE RUFINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, CRISTIANE FREITAS PEREIRA DA SILVA, SERGIO DE LIRA 

SERRA

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 754967 Nr: 10285-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA ARACY DE CAMPOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755824 Nr: 10757-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 763346 Nr: 15071-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO VERZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 779630 Nr: 6052-98.2015.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA, GENIVALDO 

MARIANO GOMES

 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:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785522 Nr: 8427-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ORLATO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 732745 Nr: 12882-51.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Vistos etc.,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO OLIVEIRA 

NETO em face da sentença de fls. 110/112 e da decisão de fl. 116-v.

 Afirma a parte embargante que houve omissão quanto ao pedido de 

incidência das diferenças apuradas a título de adicional de insalubridade 

sobre as demais verbas e, por conseguinte, a incorporação da totalidade 

aos seus vencimentos, bem como a obscuridade na parte da decisão que 

fixou o marco prescricional anterior ao quinquênio do ajuizamento da ação.

 O embargado apresentou contrarrazões às fls. 124/125, pugnando pelo 

não acolhimento dos embargos.

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 sentença 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, isto é, a incidência da diferença 

apurada a título de adicional de insalubridade sobre a totalidade da 

remuneração e o marco temporal para a contagem da prescrição, foram 

analisadas e refutadas, respectivamente, às fls. 110/112 e 116-v, o que 

evidencia 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.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733767 Nr: 13684-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERIDIANA MARTINS DA SILVA, VALDIR SHERER, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO

 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:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749657 Nr: 7559-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA, 

LAUCIANO APARECIDO DE SOUZA, JOSIANE CRISTINA LIRA, CARLA 

REGINA BENDER

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755373 Nr: 10513-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755432 Nr: 10555-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÇA DOS SANTOS MACHADO
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 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:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 760159 Nr: 13428-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA LUZIA FERREIRA VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767515 Nr: 1109-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER JOSE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799802 Nr: 14329-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 800235 Nr: 14499-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818186 Nr: 2277-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737191 Nr: 81-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SALES DA SILVA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737881 Nr: 609-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 773226 Nr: 3661-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ARAUJO SILVA, SEBASTIÃO CARLOS 

NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 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 
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Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 774349 Nr: 4041-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE MARIA REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 774962 Nr: 4247-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL AVALO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788052 Nr: 9463-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA DE RIBAMAR E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 790694 Nr: 10491-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818185 Nr: 2276-56.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GRACIANE NOGUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818197 Nr: 2285-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS PEREIRA DE BRITIS SOARES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820302 Nr: 3090-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE JORGINA DA SILVA SANTANA

 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:

 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 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 798775 Nr: 13824-15.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP MAQUINAS, IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, CHRISTIAN DAVES ROSA CORREA, GILBERTO 

CARNELOCCI, KEITE AGNES GUIMARAES ROSA CUSTODIO, TRACTOR 

PARTS PEÇAS E IMPL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Suspendo o processo pelo prazo requerido.

Após, manifeste-se a Fazenda Pública sobre o alegado parcelamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 768183 Nr: 1363-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALIA DA SILVA VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 11 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 773521 Nr: 3759-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 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 06 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.: 778982 Nr: 5763-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BEATRIZ SOUZA WEVER CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 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 06 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.: 784877 Nr: 8111-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/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 06 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.: 786727 Nr: 8915-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANY APARECIDA ARJONA KONNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 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 06 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.: 792007 Nr: 11091-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:OAB/SC11636A, 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 na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 06 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.: 792147 Nr: 11167-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA DOS ANJOS RIBEIRO, MARLENE 

CARDOSO ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 06 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.: 795366 Nr: 12545-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO SENA DE SOUSA

 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 na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 06 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.: 798685 Nr: 13769-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENI NICOLETTE MORENO

 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:
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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 06 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.: 813056 Nr: 547-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 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 06 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.: 820026 Nr: 2929-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DA SILVA MATOS

 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:

 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 06 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.: 820030 Nr: 2932-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DE SOUZA DOS SANTOS

 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:

 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 06 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.: 779701 Nr: 6079-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DELMIRO NUNES, WELLINGTON LUIZ GARCIA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 06 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.: 781792 Nr: 6908-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA LOURENÇO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT/9035

 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 06 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.: 791066 Nr: 10661-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 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 06 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.: 799536 Nr: 14173-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMADAR POLINATI LOPES

 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 na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 06 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.: 800149 Nr: 14447-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 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 06 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 805051 Nr: 16320-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE ALVES DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 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 06 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.: 820485 Nr: 3145-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 06 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.: 820578 Nr: 3194-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON BRUNO SOUZA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 06 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.: 822552 Nr: 3800-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA ALVES REZENDE

 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/O

 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 06 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.: 825625 Nr: 4889-49.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE por seu procurador, Dr. LUCAS GABRIEL 

SILVA FRANÇA, OAB/MT nº 19.363, para tomar ciência da designação da 

PERÍCIA MÉDICA que será realizada no dia 17 DE OUTUBRO DE 2018, às 

09h00min, no consultório médico do Dr. Marcus José Pieroni, no Centro 

Médico “Clínica de Ortopedia e Traumatologia”, localizada na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva nº 2094, Bairro Vila Birigui, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 790332 Nr: 10363-35.2015.811.0003

 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: JOANA NEVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar Inaldita 

Altera Pars – Prestar Serviço de Saúde” proposta por JOANA NEVES 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

fornecimento de cuidados de Assistência Domiciliar Multidisciplinar Home 

Care .

 O pedido de tutela de urgência foi indeferido – fls. 64/65 -.

O Requerido, devidamente citado, apresentou contestação – fls. 70/78 -.

O Município de Rondonópolis foi incluído no polo passivo da presente 

demanda – fls. 109 -, bem como apresentou contestação – fls. 113/121-.

Foi acolhido o parecer do Ministério Público para que fosse realizado 

relatório médico in loco para averiguar o estado de saúde da parte autora.

O Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis comunicou a 

impossibilidade de realização do parecer, uma vez que a parte autora veio 

a óbito – fls. 138 -.

Vieram aos autos, por meio do seu procurador, a comunicação do 

falecimento da parte autora, com a juntada da certidão de óbito, e o pedido 

de extinção do feito.

Decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção 

do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Como se vê do relatório, foi comunicado nos autos o falecimento da parte 

autora, bem como foi apresentado a certidão de óbito.

Assim, é que, na hipótese, não comporta qualquer tipo de habilitação de 

sucessores do falecido, visto tratar-se de ação com pedido de natureza 

personalíssima (fornecimento de home care).

Com efeito, a matéria debatida nos presentes autos qualifica-se como 

intransmissível e sua análise e acolhimento torna-se inútil para os 

sucessores do Requerente da demanda, considerando que a providência 

solicitada consistia no fornecimento de assistência home care.

 Assim sendo, ocorrido o óbito do Requerente no decorrer do processo e 

sem a concessão da tutela de urgência em se tratando de direito 

intransmissível, o processo deve ser extinto.

Neste sentido a lição do prof. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

 "Morto o titular do direito intransmissível, o próprio direito se extingue com 

a pessoa do seu titular. Não há sucessão, nem de fato nem de direito." (In, 

Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 34ª edição. Página 278).

 Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA REQUERENTE — PERDA DO 

OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 

DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — 

PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.A obrigação de 

prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, 

entre os entes públicos, é solidária.Constatado o óbito da autora e por se 
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tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de 

Processo Civil.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, 

conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, 

administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com 

fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende 

esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao 

pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário 

aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza 

civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

(Apelação / Remessa Necessária 109627/2016, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Dessa forma, e considerando o falecimento do titular do direito 

intransmissível, imperioso se faz a extinção do processo sem julgamento 

do mérito por perda de objeto.

 Ante exposto, considerando a morte da parte autora, com fulcro no artigo 

485 inciso IX, do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente processo sem o julgamento do mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada esta em julgado certifique-se e arquive-se com as devidas 

baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 830286 Nr: 5930-51.2016.811.0003

 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: GILBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ausência de interesse processual 

e, por conseguinte, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com amparo nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I 

e VI, ambos do Código de Processo Civil. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade.Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas necessárias.Int.Rondonópolis, 02 de outubro de 

2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 436739 Nr: 5407-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARQUES NEVES, RODRIGO KURZ 

ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto a impugnação conforme despacho de fls. 284.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 445979 Nr: 1161-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAES DE BARROS, EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, corrijo erro material apresentado na decisão retro e onde 

constava “homologando os cálculos de fls. 183/185, que reconheceu que 

o valor devido é de R$ 7.684,34 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos).” passa a constar “homologando os 

cálculos de fls. 194/196, que reconheceu que o valor devido é de R$ 

7.941,98 (sete mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e oito 

centavos), valor este atualizado até 01.08.2017.”.Int.Rondonópolis, 02 de 

outubro de 2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741785 Nr: 3181-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES AZEVEDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por APARECIDA ALVES 

AZEVEDO LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, pleiteando a homologação dos cálculos apresentados às fls. 

181/183.

Na decisão de fls. 199/200 foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Diante disso, HOMOLOGO o valor apresentado pela parte autora – fls. 

181/183–, qual seja, R$ 208.715,93 (duzentos e oito mil setecentos e 

quinze reais e noventa e três centavos) para que produza os seus efeitos 

legais e jurídicos.

Expeça-se precatório do valor da condenação - R$ 208.715,93 (duzentos 

e oito mil setecentos e quinze reais e noventa e três centavos) - nos 

termos do art. 910 do Código de Processo Civil, devidamente instruído com 

as indicações necessárias.

Quanto aos honorários sucumbenciais, já atualizados pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça (fl. 208), no 

valor de R$ 1.144,37 (mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e sete 

centavos), expeça-se a requisição de pequeno valor, devidamente 

instruída com os documentos previstos no art. 4º, §1º do Provimento nº 

11/2017-CM (I- sentença condenatória, acórdão – se houver -; II- sentença 

homologatória; III- certidões de transito em julgado tanto do processo de 

conhecimento como dos embargos à execução – se houver -; IV- certidão 

de intimação da Fazenda Pública para opor embargos; V- certidão de 

decurso do prazo legal para oposição de embargos à execução ou cópia 

da decisão nestes proferida; V- o cálculo de liquidação de débito 

atualizado com as devidas deduções;).

 Aguarde-se a quitação em arquivo provisório.

 Com o pagamento do RPV, expeça-se alvará de levantamento da quantia 

depositada e demais correções monetárias que a parte exequente tiver 

direito.

Com o levantamento do RPV e o pagamento do precatório, retornem os 

autos conclusos para sentença de extinção.

Intimem-se.

 Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003988-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. ASSUMPCAO TRANSPORTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

ONICE GONZALES ASSUMPCAO (EXECUTADO)

LUIZ ASSUMPCAO NETTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA Justiça Gratuita JUÍZO DEPRECANTE: 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS JUÍZO 

DEPRECADO: COMARCA DE OURINHOS/SP EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1003988-30.2017.8.11.0003 Valor da causa: $101,235.81 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: L. 

ASSUMPCAO TRANSPORTE LTDA - EPP Endereço: RUA JOSÉ BARRIGA, 

710-B, Sla 1, esq. com a Av. Tiradentes, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-400 Nome: LUIZ ASSUMPCAO NETTO Endereço: AVENIDA 

LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 1486, VILA SANTOS DUMONT, OURINHOS 

- SP - CEP: 19908-095 Nome: ONICE GONZALES ASSUMPCAO Endereço: 

AVENIDA LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 1486, VILA SANTOS DUMONT, 

OURINHOS - SP - CEP: 19908-095 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do 

executado LUIZ ASSUMPCAO NETTO, Endereço: AVENIDA LUIZ 

SALDANHA RODRIGUES, 1486, VILA SANTOS DUMONT, OURINHOS - SP - 

CEP: 19908-095, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos 

indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas 

judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo 

pagamento, nem a garantia da execução, deverá o Oficial de Justiça 

proceder aos seguintes atos executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR 

os bens do(a) executado(a), tantos quantos bastem para a garantia da 

execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar 

do auto também a avaliação dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora 

a parte devedora e recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando 

ciência do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, 

contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do 

Registro de Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e 

art. 14, I da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o 

órgão competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as 

citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 5 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) EDSON DIAS REIS 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. 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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600649 Nr: 5085-06.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOREIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 I – Relatório

 (...)

II – Fundamentação

 Compulsando detidamente os autos, ressalto à admissibilidade do 

presente recurso, em face da decisão de pronúncia, fls. 139/142, uma vez 

que a maioria das decisões judiciais comporta recurso próprio, exceto 

aqueles impugnáveis. Conforme o princípio de unirrecorribilidade, pelo 

qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto pelo 

ordenamento jurídico, diante disso, em sede da decisão ora guerreada, 

acerca da sentença de pronúncia, há possibilidade de sua impetração.

Neste sentido, é o que preceitua o Código de Processo Penal:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou 

sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (...).

Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso em sentido 

estrito.

III – Dispositivo

 Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada 

a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622109 Nr: 5184-68.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT

 I – Relatório (...) II – Fundamentação Compulsando detidamente os autos, 

ressalto à admissibilidade do presente recurso, em face da decisão de 

pronúncia, fls. 151/153v, uma vez que a maioria das decisões judiciais 

comporta recurso próprio, exceto aqueles impugnáveis. Conforme o 

princípio de unirrecorribilidade, pelo qual, para cada ato judicial recorrível, 

há um único recurso previsto pelo ordenamento jurídico, diante disso, em 

sede da decisão ora guerreada, acerca da sentença de pronúncia, há 

possibilidade de sua impetração. Neste sentido, é o que preceitua o Código 

de Processo Penal: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a 

queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar 
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procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o 

réu; (...). Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso 

em sentido estrito. III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 339242 Nr: 3046-36.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO ARAUJO SIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 I – Relatório

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Aderaldo Araújo 

Simão, pela prática, em tese, do disposto no artigo 121, §2º, incisos II e IV 

c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal, ocorrido em 26 de março de 

2011. Por meio de advogado devidamente constituído, o acusado 

apresentou resposta à acusação, fls. 72/74. Realizou-se audiência de 

instrução e julgamento, fls. 90/96, e audiência de continuação, fls. 116/120 

e 125/128, foi apresentado alegações finais por parte da acusação, fls. 

129/135, sequentemente a defesa apresentou alegações finais na forma 

de memoriais escritos, fls. 138/140. O réu foi pronunciado para então ser 

submetido ao crivo do Tribunal do Júri, fls. 141/144. O acusado interpôs 

Recurso em Sentido Estrito, pugnando na oportunidade, pela 

desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão 

corporal, fls. 155/160. O Ministério Público, por sua vez, apresentou 

contrarrazões ao recurso, fls. 168/173. É o relatório.

II – Fundamentação

 Compulsando detidamente os autos, ressalto à admissibilidade do 

presente recurso, em face da decisão de pronúncia, fls. 141/144, uma vez 

que a maioria das decisões judiciais comporta recurso próprio, exceto 

aqueles impugnáveis. Conforme o princípio de unirrecorribilidade, pelo 

qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto pelo 

ordenamento jurídico, diante disso, em sede da decisão ora guerreada, 

acerca da sentença de pronúncia, há possibilidade de sua impetração.

Neste sentido, é o que preceitua o Código de Processo Penal:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou 

sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (...).

Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso em sentido 

estrito.

III – Dispositivo

 Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada 

a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem às razões do 

recurso, de forma que a mantenho.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330050 Nr: 860-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Intimação para a adv. do réu, Drª Flavia Almirão, para que, no prazo legal, 

apresente as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622229 Nr: 5297-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR ESTEVÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 I – Recebo o recurso de fls. 201/204, pois tempestivo, fl. 205.

II – Considerando que já foram apresentadas as devidas razões recursais, 

remetam os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

III – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330050 Nr: 860-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 I – Recebo o recurso do réu Jhon Lennon de Souza Cunha de fl. 232, ante 

a certificação de sua tempestiva de fl. 234, em seus legais efeitos.

II - Intime-se a causídica Dra. Flávia Almirão - OAB-MT 10.085, constituída 

pelo acusado para, no prazo legal, apresentar as razões recursais.

III – Dê-se vista ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

IV - Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651160 Nr: 805-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAISSAL MOUHANNA FERNANDES, MAXUEL 

MAIKO SOARES CORREA, WANDERLEI BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 121, DESIGNO audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo ao acusado MAXUEL MAIKO 

SOARES, para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 13h40min.

Intime-se o acusado, no endereço indicado às fls. 122, para que 

compareça à audiência acompanhado de advogado. Consigne-se que, 

caso não possua condições de contratar advogado, será nomeado 

Defensor Público para patrocinar a sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 636486 Nr: 7486-36.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, RAFAEL NUNES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Desse modo, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados JOSÉ APARECIDO DE SOUZA e 

RAFAEL NUNES MARQUES. Por fim, considerando a extinção da 

punibilidade dos acusados, necessário proceder-se à restituição dos 

valores a título de fiança recolhidos (fls. 24/26 e 38/40) na sua 

integralidade, notadamente porque os réus não foram condenados, 

tampouco tiveram quebrada a fiança. Assim, nos termos do artigo 337 do 
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CPP, determino a restituição dos valores integrais da fiança. Expeçam-se 

alvarás de liberação dos valores objeto do depósito judicial em favor dos 

denunciados. Após a efetiva restituição dos referidos valores, 

arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630426 Nr: 2641-58.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO VALENTIM CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389 MT

 Vistos etc.

A defesa do acusado apresentou petição às fls. 89, argumentando que 

houve erro material na parte dispositiva da decisão proferida às fls. 82.

Volvendo olhos ao feito, verifico que referido pleito merece ser acolhido, 

porquanto, de fato, existe o erro material apontado na referida decisão, eis 

que houve, equivocadamente, a menção de nome de pessoa diversa do 

acusado na parte dispositiva daquele decisum.

 Assim, à luz desses fundamentos, reconheço o erro material na decisão 

de fls. 82, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o 

que segue:

 “(...) Pelo exposto, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade da réu CAMILO 

VALENTIM CHAVES (...)”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão de fls. 82.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 634572 Nr: 5874-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RAPHAEL BATISTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24628/0

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

15h30min.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.Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 620254 Nr: 3403-11.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do denunciado opôs embargos de declaração em relação à 

decisão de fls. 78, sob o argumento de que houve contradição no referido 

decisum, no tocante à determinação de devolução da fiança após a 

dedução das custas e despesas processuais. O Ministério Público 

manifestou anuência ao pedido formulado.

 Volvendo olhos ao feito, verifico que os embargos interpostos merecem 

ser acolhidos, porquanto, de fato, existe contradição na referida decisão.

No caso em tela, a restituição do valor da fiança ao sentenciado, de forma 

atualizada e sem desconto, é medida que se impõe, a teor do que dispõe o 

art. 337 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado 

sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação 

penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, 

salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Assim, à luz desses fundamentos, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a contradição na decisão de fls. 

78, para o fim de constar da parte dispositiva da referida decisão o que 

segue:

 “(...) Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado, nos 

termos do art. 337 do CPP, caso tenha havido o devido pagamento, dada a 

ausência nos autos do comprovante pertinente. Em caso positivo, 

intime-se o sentenciado para indicar seus dados bancários. Desde já 

autorizo a expedição de alvará para liberação do valor objeto do depósito 

judicial. Nada mais havendo pendente, arquive-se, com as baixas 

necessárias (...).”

 Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663122 Nr: 11594-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 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 o Juiz 

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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660739 Nr: 9586-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES LOUVISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da decisão de fls. 17, DESIGNO a audiência para proposta 

de suspensão condicional do processo para o dia 18 de fevereiro de 

2019, às 15h10min.

Intime-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 
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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.: 680304 Nr: 11828-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE SATELIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16.660 MT

 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.: 674972 Nr: 6897-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LOPES SOLANO DA 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 da informante Ediacóv Peralta dos 

Santos, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório do acusado neste ato, declaro encerrada a 

instrução processual e mantenho os autos conclusos em gabinete para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672720 Nr: 4950-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES, 

MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Wender Keven da Silva 

Nascimento, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados neste 

ato declaro encerrada a instrução processual e sai a defesa do acusado 

Welliton Rauf Nogueira Gomes intimada para apresentar seus memoriais 

finais, no prazo legal.

A seguir, imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se com 

URGÊNCIA (feito de réu preso). Vistos etc.

 Entendo que, consoante manifestou o parquet, não obstante as razões 

suscitadas pela douta Defesa do acusado Maycon, subsistem os 

fundamentos ensejaram a custódia cautelar de mencionado réu. Nesse 

sentido, registro que se trata de acusado reincidente na prática de crime 

doloso, e preso em circunstâncias que denotam seu possível envolvimento 

em outras práticas delituosas de maior gravidade, pelas quais, inclusive, 

vinha sendo investigado. Assim, impõe-se a permanência de sua prisão 

preventiva como forma de garantir a ordem pública, especialmente como 

forma de salvaguardar a sociedade de novas práticas criminosas pelo réu 

em questão. Não bastasse isso, a instrução criminal está encerrada, 

estando próxima a prolação de sentença, oportunidade em que será 

definitivamente decidido este feito e deliberado acerca da prisão ou não do 

acusado, em Juízo de cognição exauriente. Por todas essas razões, 

INDEFIRO o pedido de revogação da custódia preventiva. No mais, 

cumpra-se integralmente a decisão retro, com atenção e a urgência que o 

caso reclama.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679197 Nr: 10770-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686-O

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Por fim, determino seja procedida a identificação criminal do acusado, nos 

termos da lei 12.037/09. Assim, oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 

(dez) dias, proceder à identificação criminal do acusado, inclusive por 

meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das 

impressões digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667026 Nr: 73-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON WILSON FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 73-64.2018.2018.811.0064 – Cód. 667026

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

WELLINGTON WILSON FORTE DA SILVA como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, compulsando detidamente os autos em epígrafe, observo que a 

ilustre representante ministerial deixou de oferecer denúncia em relação 

ao crime de lesão corporal culposa, vez que que referido crime somente 
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se procede mediante representação (art. 291, §1º, primeira parte, do 

CTB), no entanto as vítimas manifestaram o desejo de não oferecer 

representação contra o mesmo (fls. 73/75), razão pela qual deixou no 

momento de receber denúncia em relação a mencionado crime.

Por fim, o Parquet ainda informou que deixa de denunciar Wellington 

Wilson Forte da Silva pelo crime de roubo, em razão do mesmo já ter sido 

condenado por este juízo como incurso no retromencionados delito (ação 

penal/código 666998).

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656712 Nr: 6093-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6093-08.2017.811.0055 – Cód. 656712

Vistos.

Considerando a inclusão do crime de dirigir veículo automotor sem a 

devida permissão, RECEBO o aditamento da denúncia de fls. 04/05 em 

todos os seus termos, dando o acusado JOSÉ LUCAS DA SILVA 

PEREIRA, como incurso no art. 306, §1º, inciso II c/c art. 309, caput, ambos 

da Lei 9.503/97 na forma do art. 69, do Código Penal.

Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento do aditamento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396-A do CPP, alterado pela Lei nº 11.719/08, 

DETERMINO a nova citação do denunciado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Deverá ainda o réu manifestar-se acerca das provas já produzidas nos 

autos.

Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em seguida conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656712 Nr: 6093-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6093-08.2017.811.0064 – Cód. 656712

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado José 

Lucas da Silva Pereira como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 620928 Nr: 4067-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY FAGNER DA SILVA ALMEIDA, LUIZ 

FERNANDO VASCONCELOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Intimação dos advogados dos acusados Jhony Fagner e Luiz Fernando, 

Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimarães - OAB/MT nº 3.402-B e Dr. 

Antônio Silveira Guimarães Júnior - OAB/MT nº 15.694, que os autos 

encontram-se em cartório, pelo prazo legal, aguardando apresentação de 

razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 655567 Nr: 4966-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA, 

JOHNILSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Gabriel Lorenzzatto - OAB:OAB/MT 20.692/O, REUEL DE 

MEIRELES FELTRIN - OAB:21018/0 MT

 Intimação dos advogados do acusado Thierry Erison, Dr. Gabriel 

Lorenzzatto - OAB/MT nº 20.692 e Dr. Reuel de Meireles Feltrin - OAB/MT 

nº 21.018, da r. sentença prolatada nos autos em data de 14/02/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655567 Nr: 4966-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA, 

JOHNILSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Gabriel Lorenzzatto - OAB:OAB/MT 20.692/O, REUEL DE 

MEIRELES FELTRIN - OAB:21018/0 MT

 49.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Thierry Erison Santos de Souza e Johnilson Ferreira dos Santos como 

incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal.III. (...)77.Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e 

tratando-se de réu primário, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda.78.Substituição da pena: incabível a substituição em razão do 

quantum aplicado e da natureza do delito.(...) 82.Proceda-se com as 

comunicações conforme dispõe o art. 1.453 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.83.Expeçam-se alvarás de soltura, colocando os condenados 

em liberdade, se por outro motivo ou decisão não devam permanecer 

presos.84.Deixo de condená-los ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela suas capacidades econômicas favoráveis.85.Transitada em 

julgado esta sentença condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome 

do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins 

do art. 15, III da CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação 

estadual e federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.86.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado 

ao(s) condenado(s) se deseja(m) recorrer, o que será feito mediante 

termo, a teor do art. 1.421, caput e parágrafo único, da 

CNGC/MT.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604729 Nr: 2503-96.2012.811.0064
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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): CILIO MORAIS PIZZE, PAULO CESAR MAFRA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - 

OAB:21614/O-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 DISPOSITIVODe outro giro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 06/09, 

para CONDENAR o réu Cilio Morais Pizze, brasileiro, convivente, nascido 

em 04/02/1993, natural de Nova Olímpia/MT, filho de Rosenir Moraes Pizze, 

residente na Av. das Perdizes, nº 1.549, Bairro Parque Universitário, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

descrito no art. 157, § 2°, II, do Código Penal e ABSOLVER o réu Paulo 

Cesar Mafra de Jesus, brasileiro, solteiro, nascido em 17/02/1992, natural 

de Rondonópolis/MT, filho de Roberto Aparecido de Paula Mafra e de 

Joana Josefa de Jesus, residente na Rua A-7, nº 3.023, Bairro Pedra 

Noventa, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 615075 Nr: 5730-60.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOCKTON SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:6504

 Intimar a Defesa constituida nos autos, para que tome ciencia da decisão 

e requeira o que é de direito.

Relatório.

Trata-se de recurso de agravo em execução, interpoto pelo Ministério 

Público, pleiteando a reforma da decisão proferida nos autos do executivo 

de pena em apenso, código 339132, que decidiu por classificar a falta 

disciplinar de descumprimento das condições praticada pelo recuperando 

referente á ausência da comarca, sem a devida autorização judicial, como 

média, concedendo-lhe o benefício do indulto. Apresentada as suas 

razões, fls. 06/08v. Intimada, a defesa apresentou contrarrazões, fls. 

56/62. Eis a síntese do necessário.

2. Fundamentação.

De acordo com o artigo 197 da Lei de Execução Penal, “das decisões 

proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. 

Para tanto, temos que o procedimento do agravo em execução é idêntico 

ao do recurso em sentido estrito, cabendo, portanto, o juízo de retratação.

No caso dos autos, verifica-se da decisão proferida no processo de 

executivo de pena em apenso, atacada pelo presente recurso, pela qual 

fora classificada a falta do recuperando como média, concedendo-lhe o 

benefício do indulto, cabe o juízo de retratação.

Verifica-se, que o recuperando, apesar de devidamente cientificado das 

condições para cumprimento da pena em regime aberto, descumpriu a 

condição de não se ausentar da comarca por período superior a 10 dias, 

sem a devida autorização judicial.

No caso, o reeducando havia requerido autorização para viajar ao 

exterior, bem como a regularização de sua quitação eleitoral, para fins da 

confecção de passaporte, o que fora indeferido as fls. 256/258 daqueles 

autos.

Contudo, apesar de ter o seu pedido de autorização de viagem indeferido, 

se ausentou da comarca, sem autorização, conforme informação prestada 

pela Delegacia de Polícia Federal, conforme memorando de número 50, 

encartado as fls. 293/294, onde consta que: “WOCKTON SANTOS 

PEREIRA saiu do Brasil em 28/09/2016, retornando 25/10/2016, saindo 

novamente em 24/11/2016 e com nova entrada no Brasil em 02/12/2016”

Assim, vislumbra-se que o recuperando demonstrou inaptidão para o 

cumprimento da pena que lhe fora imposta no regime aberto e, por isso, 

configura-se falta grave, nos termos do art. 50, V da Lei de Execução 

Penal.

Deste modo, de modo que, conforme art. 118, caput e inciso I, da LEP, a 

execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, 

quando o condenado praticar fato definido como falta grave.

Considerando que o recuperando, ciente da negativa do pedido de 

autorização de viagem ao exterior, bem como das condições impostas 

para o cumprimento da pena, em regime aberto, descumpriu integralmente, 

se ausentando do país, pelo período de 27 (vinte e sete) dias.

Portanto, considerando a ocorrência de descumprimento das condições 

impostas, restando equivocada a D. decisão que considerou como falta 

disciplinar média, devendo a justificativa apresentado pelo recuperando 

ser indeferida e reconhecida a ocorrência de falta grave.

Consequentemente, considerando que houve a concessão do benefício 

de indulto ao recuperando, através do Decreto de nº 8.940/2016, este 

também deverá ser revogado, pois, em seu art. 9º, estabelece-se que a 

declaração do indulto fica condicionada à ausência de prática de infração 

disciplinar de natureza grave, in verbis:

Art. 9º A declaração do indulto prevista neste Decreto fica condicionada à 

ausência da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze 

meses anteriores à publicação deste Decreto.

 Logo, consoante se infere dos autos, o recuperando não preenche os 

requisitos necessários para concessão do benefício do indulto, ante o 

reconhecimento da prática de falta grave, consistente em se ausentar do 

país, sem a devida autorização do Juízo, devendo a decisão proferida nos 

autos em apenso ser retificada.

3. Dispositivo.

 I – Reexaminando a questão decidida, revogo a decisão proferida as fls. 

298/301, dos autos em apenso, indeferindo a justificativa apresentada e 

revogando o benefício do indulto, anteriormente concedido, devendo os 

autos prosseguirem.

II – Translade-se cópia desta decisão ao feito principal e arquive-se este, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

II – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao Ministério Público.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 334389 Nr: 5205-83.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS, ANTONIO 

CARLOS GONCALVES VIEIRA ou CLEZIO GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) (...) 3. Dispositivo. JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados André Luiz Alves dos Santos e Antônio Carlos Gonçalves 

Vieira ou Clezio Gonçalves Vieira, e o faço com fulcro no art. 107, inciso 

IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso IV do CP. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito mediante as formalidades legais. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607470 Nr: 5315-14.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ANDERSON 

ALVES DE SOUZA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c 

art. 40, inc. II e III e, ainda, art. 35, todos da Lei 11.343/06(...) Do concurso 

de crimesReconheço o concurso material, conforme dispõe o art. 69 do 

CP, vez que evidenciada a prática de condutas diversas visando atingir a 

bens jurídicos distintos, razão qual procedo com a somatória das penas 

impostas, chegando-se ao patamar de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses 

de reclusão e 1.570 (Mil Quinhentos e Setenta) dias-multas.
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Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672095 Nr: 4370-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 673232 Nr: 5366-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO INACIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 673306 Nr: 5437-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DOS REIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 673408 Nr: 5523-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN APARECIDO LUIZ DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 675611 Nr: 7510-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERESON VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 646348 Nr: 7101-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 Código: 646348

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls.165, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668362 Nr: 1176-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LEOPOLDINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 668362

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 83.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do denunciado em razão de sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do réu nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666609 Nr: 14713-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON BARBOSA MIRANDA BRITO

 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, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de JEFFERSON BARBOSA MIRANDA 

BRITO, 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 CNGC .Às 

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, 15 de Agosto de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668362 Nr: 1176-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LEOPOLDINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Inicialmente, compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos 

formais e materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do 

Código de Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há 

prova da existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de 

autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como 

inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta 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 acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do 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 acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650324 Nr: 3-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALEXANDRE SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 650324

Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do 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 acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do 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 acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667026 Nr: 73-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON WILSON FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público de 

fls. retro, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA 

ao acusado, WELLINGTON WILSON FORTE DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos.Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, 

observando-se, dentre outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2, 

ambos da CNGC.Contudo, consigno que foi decretada a prisão preventiva 

do indiciado nos autos nº 26-90.2018.811.0064 – Código 666998. Por fim, 

defiro os requerimentos ministeriais de fls. retro. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Rondonópolis, 06 de 

Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650324 Nr: 3-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALEXANDRE SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 650324.

Vistos etc.

Considerando o teor da cota ministerial de fls. 47, designo audiência de 

retratação para o dia 26/10/2017, às 14h15min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672774 Nr: 5003-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Soares da Costa - 

OAB:5157/MT

 DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:I – 

Suspensão da posse/restrição do porte de armas.II – Afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência.III – Proibição do 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 328 de 429



testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).IV – Proibição do agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.(...)

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007405-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

LUCIMAR ROSA MORANTE (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

PJE-1007405-52.2017.8.11.0015 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).( 11380263 ). 

Sinop/MT, 05 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008692-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SETEMBRINO ALENCAR (AUTOR(A))

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PJE-1008692-50.2017.8.11.0015 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(CINCO) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) CERTIDÃO que se encontra(m) nestes autos 

no(s) ID(s).( 15453571 ). Sinop/MT, 05 de outubro de 2018. JADER DE 

SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261583 Nr: 4638-92.2016.811.0015

 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: RODRIGO FERREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TRAJANO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, ANGELIZA NEIVERTH - OAB:MT/ 13.851, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O, ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 Intimem-se as parte para, no prazo de 05 dias, manifestarem se têm 

outras provas a produzir, especificando-as justificadamente, nos termos 

da r. decisão de fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192800 Nr: 14513-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDO PEREIRA SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA. - ME, 

LILIAM CRISTINA PICININ, WELLINGTON FERNANDES PICININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:13894/MT, Rosangela Braga - OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE a requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento 

do mérito, uma vez que a Pesquisa pelo Sistema BACENJUD restou 

inexitosa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 30086 Nr: 569-71.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMBIASI E CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS 

- OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE JESUS FERREIRA - 

OAB:PR/16.911

 INTIMAR A PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove nos autos que distribuiu a Carta Precatória que lhe foi entregue 

às fls. 173/174.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 62141 Nr: 1827-48.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A. sucessora 

de SINOP AGROQUIMICA, JOÃO CARLOS DE NEZ, MARCIA JOANA 

MACCARINI DE NEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração apresentados pela Parte 

Requerente às fls. 1894/1900, foram protocolados no prazo legal, razão 

pela qual, INTIMO AS PARTES REQUERIDAS a manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187450 Nr: 8691-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRELA ARAUJO XIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para dar prosseguimento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, pugnando o que de entender de direito, sob pena de 

extinção, uma vez que decorreu o prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247240 Nr: 16668-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZZION CENTRO DE BELEZA EIRELI , 

JUCERLEI BASSEGIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para dar prosseguimento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, pugnando o que de entender de direito, sob pena de 

extinção, uma vez que decorreu o prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118874 Nr: 11179-88.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA COELHO BARBOSA - ME, NOEMIA 

COELHO BARBOSA

 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:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para dar prosseguimento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, pugnando o que de entender de direito, sob pena de 

extinção, uma vez que decorreu o prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118893 Nr: 11190-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DA COSTA MADEIRAS-ME, GILMAR 

ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para dar prosseguimento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, pugnando o que de entender de direito, sob pena de 

extinção, uma vez que decorreu o prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 155441 Nr: 2778-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA CARDOZO DEAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para dar prosseguimento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, pugnando o que de entender de direito, sob pena de 

extinção, uma vez que decorreu o prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 253069 Nr: 19849-08.2015.811.0015

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para dar prosseguimento no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que de entender de direito, sob pena 

de extinção, uma vez que decorreu o prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264888 Nr: 6453-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NML, TRM

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 63, pelo prazo de 01 

ano, conforme disposição do art. 921 § 2º, do CPC, uma vez que a parte 

exequente não se dispôs a requerer outro.

Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

Vencido o referido prazo de 01 ano sem manifestação da parte 

exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme o mesmo art. 921, § 4º, do CPC.

 Defiro a juntada do substabelecimento de p. 64. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 247100 Nr: 16556-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTELLI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 209, pelo prazo de 30 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga o independentemente da 

mera intimação, para que no prazo de 05 dias seja impugnado o que 

entender de direito, cientificado desde logo que sua inércia poderá resultar 

em abandono da causa.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231286 Nr: 6395-58.2015.811.0015

 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): TAT FASHION COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

a executada (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da executada Tat Fashion Comércio 

de Roupas Ltda., inscrita no CNPJ nº 15.051.517/0001-87, na quantia de 

R$ 104.962,92 (cento e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e 

noventa e dois centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, determino 

seja transferida para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, 

informe imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de 

mister.

INTIME-SE a executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereçam impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.
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Caso a executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008624-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

DANIEL SCHENFERT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008624-66.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

DANIEL SCHENFERT RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. A 

parte requerente que se qualifica como empresária/comerciante pugna a 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa e despesas do 

processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a 

assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar 

que a parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, a 

comprovar a sua fonte de renda, eis que se qualifica como comerciante, 

no entanto não apresentou qualquer documento que comprove a sua 

alegação, tampouco a sua renda mensal. Dicção dos arts. 98, caput, e 99, 

§ 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. 

A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentar 

comprovante da sua atividade comerciária, bem como a sua renda mensal 

ou, querendo, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 

e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 05 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009574-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO Vistos etc. 

Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 

911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um 

veículo, marca MARCA/MODELO: Toyota, MODELO: Hillux CD, fabricação 

2016, CHASSI: 8AJBA3CD1G1575314, placa: QBJ3782, e renavam nº 

01094045486, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

um financiamento no valor de R$ 176.171,28 em 24 prestações mensais, 

mediante cédula de crédito bancária nº 100870, garantido por alienação 

fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento 

contratual, incorrendo em mora conforme documentação apresentada. 

Requerido liminarmente a apreensão do bem, e também a inclusão de 

restrição de transferência, licenciamento e circulação no prontuário do 

veículo. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugerem os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por 

meio de instrumento de protesto, deixando clara a constituição da mora. 

Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte 

requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no 

contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro 

liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado de busca a 

apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos termos do art. 

3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a 

medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso 

queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe 

aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. 

Descabida a intenção da parte autora de impedir a livre circulação do bem 

até que seja buscado e apreendido pelas vias regulares, quais sejam, 

ordem nesta ação. Seria imposição de uma obrigação estatal em benefício 

da folgada instituição privada, que onera sem bancar, como se 

irregularidade de trânsito existisse, mas que não passaria de proteção dos 

seus interesses em situação de privilégio que a Lei não garante. Do 

mesmo modo, a restrição de licenciamento e antecedente lógico 

recolhimento de tributo (IPVA) é uma posição sem lastro em Lei que ainda 

por cima oficializaria a sonegação fiscal, em prejuízo do erário, somente 

para proteger o direito da instituição financeira privada e potencializar 

suas chances de conseguir seu intento de busca e apreensão, ao 

empurrar para a ilegalidade o contribuinte, dela devedor, que ainda assim 

possa pretender pagar os tributos e serviços devidos ao Estado credor. 

Por fim, a restrição de transferência do bem automotor já se encontra 

suficientemente garantida com o registro da alienação fiduciária no seu 

prontuário, que não a permite de jeito maneira sem a prévia anuência da 

parte autora. E essa anotação ou registro é de inteira responsabilidade da 

instituição financeira, por sinal hodierno realizada eletronicamente, nos 

termos da Resolução CONTRAN n.° 689/2017. Logo, por serem indevidos 

e contraproducentes, indefiro os pedidos de restrições de transferência, 

licenciamento e circulação do bem. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 

de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009646-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))
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RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009646-62.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO 

HOSPITALAR LTDA - EPP Vistos etc. De ver que o presente feito foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, visto que se trata de matéria que 

é de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca, inclusive com petição inicial endereçada para essa Vara e não 

para esta. A parte autora, na hora de distribuir a ação, termina trabalhando 

contra si própria com essa desidiosa atitude, em desleixo que lhe 

prejudica, sobretudo pela morosidade que lhe acarreta. De todo modo, não 

sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à 

referida vara especializada, o declínio para presidir e julgar a causa é uma 

imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

- ME Vistos etc. De ver que o presente feito foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, visto que se trata de matéria que é de 

competência da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, 

inclusive com petição inicial endereçada para essa Vara e não para esta. 

A parte autora, na hora de distribuir a ação, termina trabalhando contra si 

própria com essa desidiosa atitude, em desleixo que lhe prejudica, 

sobretudo pela morosidade que lhe acarreta. De todo modo, não sendo 

este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida 

vara especializada, o declínio para presidir e julgar a causa é uma 

imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EUNICE 

GONCALVES REBUSSI REQUERIDO: DARCY MACIEL COSTA, DEBORA 

PEREIRA LUCAS, LUIZ ROGERIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA 

Vistos etc. Ação de resolução contratual, c/c perdas e danos, com pedido 

de tutela de urgência, consubstanciada na compra e venda de dois 

imóveis rurais que não teriam sido totalmente adimplidos, representada 

pelo contrato de compra e venda de Id. 10370839, ajuizada por Eunice 

Gonçalves Rebussi e Heraldo Marcelo Rebussi em face de Darcy Maciel 

Costa, Debora Pereira Lucas Costa, Luiz Rogerio Silva e Graciela Pull Bif 

Silva, todos qualificados. Alegado que o negócio jurídico foi firmado no dia 

14/12/2011. Assumiu a parte requerida a posse dos imóveis em 

10/05/2012. Um de 1.936 hectares e o outro de 559 hectares. 

Posteriormente, continuou, o contrato foi aditado em 21/10/2014, em 

virtude de inadimplemento da parte requerida e a sua insistência, por 

decorrência, em renegociar os prazos e forma de pagamento. Informado 

que ao tempo da venda os imóveis encontravam-se pendentes de 

regularização. Entretanto, após a venda, os dois imóveis foram 

georreferenciados, conforme disposição obrigacional da nona cláusula 

contratual, restando em ordem. Desse modo, afirmou, a consequente 

modificação nas especificações de tamanho das áreas resultou o 

seguinte: o imóvel menor, de 559 hectares, passou a conter 621,0420 

hectares. Já o imóvel maior diminuiu de 1.936 hectares para 1.918,7980 

hectares. Noticiado pela parte requerente que foi transferida à parte 

requerida a propriedade do imóvel menor em 19/08/2013. Quanto ao imóvel 

maior, permanece em nome da parte requerente, sem a transferência da 

propriedade, devido a inadimplência que motiva o pedido principal. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 10427978, a fim de que se 

comprovasse a necessidade do pretendido parcelamento das custas e 

despesas processuais, o que foi atendido pelo petitório de Id. 10576127 e 

documentos (Id. 10576278 e Id. 10580259). R. decisão inaugural de Id. 

10711245 assentiu com o parcelamento das custas e despesas 

processuais e concedeu parcialmente a pretensão em tutela de urgência, 

a determinar a anotação da existência da presente ação nas seguintes 

matrículas: a) n.º 22.947 do CRI de Colíder/MT; b) matrículas nº. 2.051; 

4.376; 7.425; 7.502; 11.171, todas do Cartório de Registro de Imóvel de 

Sinop/MT (Id 10377479). Interpostos embargos de declaração da r. 

decisão acima assinalada, consoante Id. 10797046. Analisados os 

embargos no Id. 11081037, quando foi determinado o cancelamento da 

averbação realizada às margens da matrícula n.º 22.947, por se tratar de 

área pertencente a terceiro que não integrou a lide. Petitório de Id. 

11462220, a requerer o condicionamento da assinatura de carta de 

anuência para financiar safra nos imóveis, que deveria ser concedida pela 

parte requerente ao arrendatário, ao depósito dos frutos do arrendamento 

referentes à área arrendada ao senhor Edimar José Vendruscolo. Para 

tanto, a título de garantia, foram oferecidas duas propriedades, a saber: a) 

imóvel rural denominado Fazenda Sol Nascente, com área de 1.331,1428 

has, devidamente descrito na matrícula 10.847, do 1º Serviço de Registro 

de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara/MT; b) imóvel 

rural denominado Fazenda Sol Nascente, com área de 7,7806 has, 

devidamente descrito na matrícula 10.848, também do 1º Serviço de 

Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara/MT. 

Decisão interlocutória de Id. 11505157 acolheu o pedido de depósito 

judicial dos frutos advindos do contrato de arrendamento. Decisão 

desafiada por Agravo de Instrumento movido pelos requeridos, com 

pedido de efeito suspensivo, indeferido pelo E. TJMT (Id. 13529537). 

Pleiteou a parte requerente (Id. 13277139) a intimação do arrendatário 

para comprovar o depósito dos frutos determinados em juízo, pelo 

arrendamento que seria pago aos requeridos. Intimação realizada, 
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conforme certidão de Id. 13546356. Efetivada a citação pessoal da 

requerida Debora Pereira Lucas da Costa e de seu esposo, também 

requerido Darcy Maciel Costa, este por hora certa, no dia 06 de abril de 

2018, às 12:30 horas (Id. 12765898). Finalizada a triangulação processual 

no dia 06 de junho com a citação dos requeridos Luiz Rogério da Silva e 

Gabriela Pull Bif Silva, consoante certidão de Id. 13651585. Apresentada 

contestação e reconvenção pelos requeridos Debora Pereira Lucas da 

Costa e Darcy Maciel Costa (13168165), a postular o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Pedido este reiterado no Id. 14006629, 

juntando como prova para consubstanciar o pleito extratos a evidenciar a 

existência de ações de execução contra o reconvinte/requerido e ainda 

depósitos de valores pagos à requerente/reconvinda. No entanto, o pedido 

de assistência judiciária gratuita em sede de reconvenção, após 

oportunizar a prova do alegado, foi indeferido pela decisão de Id. 

14258515. Concedido o prazo de 15 para recolhimento das custas, sob 

pena de cancelamento da distribuição da reconvenção aviada na 

contestação. Apresentado Agravo de Instrumento, a fim de buscar a 

reforma da referida decisão. Entretanto improvido o recurso pelo E. TJMT, 

conforme h. decisão de Id. 14836749. Reconhecida a capacidade 

financeira da parte reconvinte/requerida em arcar com as custas e as 

despesas processuais. Documentos anexados via do Id. 13168183. 

Atravessada petição da parte requerente de Id. 13724034, a cogitar tutela 

de urgência incidental no sentido de autorizar-lhe a colher os grãos em 

posse do arrendatário, ante o descumprimento da ordem judicial que 

determinou o depósito deles em juízo a ser feito por ele. Pleito atendido 

parcialmente pela decisão de Id. 13827713, autorizando a colheita e a 

remoção dos grãos pela parte requerente. Porém restringida a sua 

comercialização, oportunidade em que foi marcada audiência de 

conciliação. Petitório do arrendatário José Vendruscolo (Id. 13731583), a 

justificar o descumprimento da ordem judicial, informando que a safra na 

área objeto da lide havia sido frustrada. Arrazoou ainda não possuir 

condições financeiras para cumprir a determinação judicial, alegando ter 

contra si diversas ações de execução. Apresentada contestação pelos 

requeridos Luiz Rogério da Silva e Gabriela Pull Bif Silva via do Id 

14031463. Juntados documentos de Id. 14031465. Petição da parte 

requerente de Id. 14293283, a desistir do arresto outrora concedido de 

colher os grãos de milho do arrendamento, em razão de haver privilégio de 

uma Cédula de Crédito Rural Pignoratícia em favor da empresa Bertuol, que 

possui preferência na colheita. Manifestação dos Requeridos Luiz Rogério 

da Silva e Gabriela Pull Bif Silva (Id. 14315915), pretendendo a revogação 

da liminar que autorizou o depósito em juízo do milho cultivado na área 

maior, sob a alegação de que os imóveis ofertados como caução e 

lavrados no seu respectivo termo, não são idôneos, por serem gravados 

com ônus real de hipoteca em favor do Banco do Brasil, agência do 

Estado do Paraná, e ainda por não ter sido realizada averbação da caução 

às margens das matrículas dos imóveis. Audiência de conciliação 

realizada no dia 01 de agosto de 2018, restando infrutífera, conforme 

termo de audiência de Id. 14511911. Réplica às contestações apresentada 

via do Id. 14743691, com pedido de nova tutela de urgência no sentido de 

ser a parte requerente reintegrada na posse direta do imóvel maior, ainda 

não transmitido o domínio dele aos requeridos, até o deslinde da causa. 

Relatados e examinados. Decido. DO INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO 

Já como parte saneadora do processo, constante na contestação ação de 

reconvenção promovida no bojo da contestação pelo reconvinte/requerido 

Darcy Maciel Costa, com o fito de contra-atacar a parte 

reconvinda/requerente com direito que decerto reputou ser conexo (Id. 

13168165), na forma do art. 343 do CPC. Todavia a parte reconvinte 

requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, que lhe foi 

indeferido depois dos trâmites regulares. Tanto que antes lhe foi 

determinado, pela decisão de Id. 13827713, a comprovação da 

hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as custas e as 

despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

indeferimento da inicial. A parte reconvinte manifestou-se no Id. 14006629, 

a reiterar a suposta hipossuficiência, alegando possuir contra si diversas 

ações de execução. Anexou ainda comprovantes de pagamento de Id. 

14006636, que disse ter realizado em benefício da parte 

reconvinda/requerente, com valores superiores a R$ 5.000.000,00. 

Indeferida a assistência judiciária gratuita pela decisão de Id. 14258515. 

Decisão desafiada por Agravo de Instrumento, que foi negado provimento 

pelo E. TJMT. Reconhecida a capacidade financeira da parte 

reconvinte/requerida arcar com as custas e as despesas processuais (Id. 

14836749). Nesse condão, reconvenção é ação que tramita no bojo do 

mesmo processo, aduzida na contestação. Um modo de exercitar o direito 

de ação, numa espécie de contra-ataque da parte ré em face da parte 

autora, dentro de um processo já em curso, a ensejar o simultaneus 

processus com a ação dita principal. De maneira que o julgador possa 

resolver as duas contendas numa mesma sentença, desde que haja 

compatibilidade procedimental. Significa que a parte ré não se limita a 

deduzir defesa. Faz pedido próprio e conexo com a causa principal ou 

com os fundamentos da defesa, a teor do art. 343 do CPC. Como lecionam 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo 

Civil Comentado”, Ed. RT, p. 947/948, a reconvenção deve ser deduzida na 

contestação, não sendo distribuída à parte e nem apensada ao processo. 

No entanto, deve preencher os requisitos da peça vestibular, nos termos 

dos arts. 319/320 do CPC. Assinalam a natureza jurídica do instituto, in 

verbis: “Natureza jurídica. Reconvenção é ação judicial do réu contra o 

autor, sendo uma das modalidades de resposta do réu. Neste caso, o 

processo é caracterizado pelo conjunto formado entre a ação principal e a 

ação reconvencional, em cumulação objetiva de ações”. (...) “Forma. A 

reconvenção, tendo natureza de ação, deverá ser formulada de maneira a 

que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a peça 

vestibular (CPC 319 e 320) (RJTJSP 90/388; RJTJMS 32/73). No CPC atual, 

a reconvenção deve ser apresentada na mesma peça da peça da 

contestação, mas isso não lhe retira o caráter de ação e nem a 

exigibilidade dos requisitos mínimos de todo o pedido, exigíveis para a 

exteriorização do pedido pelo autor reconvinte. Ou seja: embora deduzida 

a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação reconvencional 

deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente os elementos 

do CPC 317/318, pena de vir a ser indeferida por inepta”. Conforme dicção 

do art. 343 do CPC, “na contestação, é licito ao réu propor reconvenção 

para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa”. Apesar da simplificação procedimental introduzida 

pelo atual CPC, a natureza jurídica da reconvenção não foi alterada, 

tampouco os seus pressupostos, já que continua sendo uma forma de 

contra-ataque do reconvinte contra o reconvindo, que em geral, é o autor 

da ação principal, mas pode englobar terceiros. Assim, além de apresentar 

a sua defesa, o réu faz um pedido que poderia ser feito em ação 

autônoma. Portanto, a reconvenção é uma ação que deve preencher 

todos os pressupostos processuais e condições da ação, inclusive o 

preparo da causa. O preparo da causa, consabido, é pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, sem o que não terá como prosseguir. Se a parte 

reconvinte/requerido não se dignou a preparar a causa, inacolhida sua 

súplica por assistência judiciária gratuita, a consequência processual é o 

cancelamento da distribuição, a implicar no indeferimento da inicial, a teor 

dos arts. 290, 330, inciso IV, 485, incisos I e IV, todos do CPC. Portanto, 

vencido o prazo para o regular preparo da reconvenção, o cancelamento 

da sua distribuição e o consequente indeferimento da inicial respectiva é 

medida de rigor, a prevalecer apenas a contestação em si. Nesse sentido, 

o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. 

RT, 1.ª edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do 

seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desafiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta medida, no 

caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o defeito, o que não 

aconteceu, sem solução de continuidade, posto que não se constituiu 

processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. A 

corroborar o entendimento, segue com destaque em negrito o seguinte 

julgado: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO 

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARCELADAS, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Cuida-se de mandado de segurança no qual o pedido de 

gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido o parcelamento das 

custas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias. Impetrante regularmente intimado para 

pagamento das custas, após decisão de indeferimento da gratuidade de 

justiça. No entanto, quedou-se inerte em cumprir o comando judicial, 
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limitando-se a requer a reconsideração do indeferimento da gratuidade, 

mais de um mês após a publicação da decisão. Ausência do preparo 

devido que enseja o cancelamento da distribuição do presente mandamus 

e sua consequente extinção, nos termos dos artigos 257 e 267, IV, do 

Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e 

deste Tribunal. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO pelo não recolhimento 

das custas processuais, na forma dos artigos 257, 267, IV e 557, do 

Código de Processo Civil”. (TJ-RJ - MS: 00503861020158190000 RIO DE 

JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES 

COSTA, Data de Julgamento: 03/12/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 14/12/2015). Falta de preparo é defeito ou irregularidade - 

pressuposto processual não preenchido - que impede o processamento e 

julgamento de mérito da reconvenção, afrontando o art. 321 do CPC: “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”. Isto posto, sem o 

imprescindível preparo e inadmitida a gratuidade da justiça, já decorrido o 

prazo de 15 dias, determino o cancelamento da distribuição da 

reconvenção. Por conseguinte, indefiro a inicial respectiva, nos termos 

dos arts. 290, 321, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, o processo, atinente à ação em si, dita 

principal, que restou, seguirá seu curso normal. Encerrado resta apenas 

quanto à natimorta reconvenção. Razão pela qual passo a saneá-lo. DAS 

PRELIMINARES a) Da ilegitimidade passiva ad causam das requeridas 

Debora Pereira Lucas Costas e Graciela Pull Bif Silva Alegado em 

preliminar, nas duas contestações produzidas, que as requeridas, 

esposas dos requeridos, são ilegítimas para figurar no polo passivo da 

lide, por não terem participado do ato negocial discutido. Todavia, o fato de 

não terem participado no negócio jurídico material por si só não afasta a 

legitimidade passiva delas, a depender da espécie de relação travada e da 

exigência da Lei processual a respeito. De ver que nas especificações da 

matrícula 2051 de Id. 10377479 estão identificados como casados os 

requeridos Debora Pereira Lucas Costas e Darcy Maciel Costa, sob o 

regime de comunhão parcial de bens, bem como os requeridos Graciela 

Pull Bif Silva e Luiz Rogério Silva, sob o regime de comunhão universal de 

bens. Inclusive nesta matrícula constam as respectivas 

esposas/requeridas como intervenientes anuentes de uma hipoteca, como 

de mister, sendo um exemplo de ato jurídico em que a interveniência delas, 

esposas, é essencial para sua validade. A ilegitimidade suscitada, se 

acolhida, contrariaria o disposto no art. 73, § 1º, inciso I, do CPC, que tem 

a seguinte redação: “Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do 

outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo 

quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 1º 

Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que 

verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de 

separação absoluta de bens”. É o caso dos autos, a impor a presença de 

ambas as esposas dos réus no polo passivo da lide que versa, em sua 

essência, sobre direito real imobiliário. Portanto, deixo de acolher a 

preliminar, pois não há que se falar em manifesta ilegitimidade das 

mulheres requeridas, esposas dos requeridos, que negociaram a compra 

e venda das duas glebas de terras, ora em discussão. Pelo contrário, a 

ausência delas no polo passivo, aí sim, caracterizaria nulidade processual. 

b) Da nulidade da citação do requerido Darcy Maciel Costa A citação do 

requerido foi realizada por hora certa, conforme atestado pela certidão de 

Id. 12765898. De antemão, é importante frisar que o senhor Oficial de 

Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele 

praticados, salvo prova em contrário. Informado na certidão que o senhor 

Oficial de Justiça diligenciou tanto não na fazenda quanto na residência do 

requerido, em horários diferentes, conforme preconizado pelo art. 252 do 

CPC. A citação por hora certa foi realizada ante a suspeita de ocultação 

do requerido, apesar deste informar na sua defesa que não estava se 

ocultando. Apenas ficava na fazenda e não na sua residência situada na 

cidade. Porém não foi encontrado em nenhum dos dois endereços e nem 

se designou a comparecer na hora marcada e informada à sua esposa 

para a citação. Portanto, não vislumbrada qualquer irregularidade na 

citação do requerido, sendo válida. Tanto que atingiu sua finalidade. Vide a 

respeito o art. 244 do CPC: “Art. 244. Quando a lei prescrever determinada 

forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, 

realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. De todo modo, ainda 

que houvesse qualquer irregularidade, o que não é o caso, o requerido 

apresentou contestação no Id. 13168116. Nesse passo, o art. 239, § 1º, 

do CPC prevê como citada a parte que comparecer ao processo, tendo a 

seguinte redação: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º 

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução”. Destarte, sem nexo, rejeito 

a preliminar, uma vez que a discussão está superada com a contestação 

em tempo aviada. Ainda que houvesse, em não há, qualquer nulidade na 

sua citação por hora certa, estaria solucionada pelo seu comparecimento 

espontâneo e apresentação da defesa plena que reputou adequada, 

garantido o contraditório e a ampla defesa, com os meios de recursos 

inerentes. c) Da impugnação à assistência judiciária gratuita à parte autora 

e do parcelamento das custas processuais A parte requerida alegou que 

a parte requerente possui condições financeiras suficientes para arcar 

com as custas e as despesas processuais, sustentando que ela é 

fazendeira e dentista. E, mais, pagou a título de honorários advocatícios a 

quantia de R$ 100.000,00, à vista. Deve ser frisado que o acertamento 

prévio dos honorários advocatícios contratuais entre a parte e o seu 

advogado é ato negocial privativo deles, sem prova segura nos autos de 

que de fato assim se consubstanciou. Seria um indicativo consistente na 

análise do pedido de justiça gratuita, se tivesse prova segura a respeito, 

pois, em linha de principio, a prerrogativa do pobre a ser beneficiado com 

a assistência judiciária gratuita engloba também honorários de advogado 

(vide art. 98, § 1.°, inciso IV, do CPC). O que desautoriza seu pagamento 

ou exigência pelo causídico. Todavia, despiciente essa discussão, que se 

revela absolutamente estéril e dispensa maiores elucubrações, posto que 

não foi deferida a justiça graciosa à parte autora. Apenas foi beneficiada 

com o parcelamento das custas e despesas judiciais (CPC, art. 98, § 6.°) e 

não pela dispensa delas, estando regular seu preparo. Calha anotar que o 

parcelamento de tais encargos não isenta a parte beneficiada de pagar 

custas e despesas judiciais. Somente suaviza o desembolso, protraído 

que se torna em tempo razoável. Uma vez que as custas e as despesas 

processuais são fixadas com base no valor da causa, que neste caso é 

bem expressivo. O que poderia dificultar o acesso à justiça da parte 

requerente caso não fosse parcelado como foi (art. 5º, inciso XXV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil). Haja vista, por outro lado, 

que o concedido parcelamento das custas observou os parâmetros do art. 

98, § 6º, do CPC e já foi integralmente realizado, consoante comprovantes 

de pagamentos de Id’s. 10964341, 11419523, 1169839, 12032894, 

12479449 e 13114484. Logo, refuto a preliminar suscitada, sem lastro, 

sobretudo porque não houve deferimento da assistência judiciária à parte 

autora. d) Da rescisão contratual – impossibilidade do pedido Numa 

confusa e estranha “preliminar”, que aparenta puro mérito, é alegado que 

descabe a resolução contratual, pois os requeridos, bonzinhos ou 

ingenuamente ludibriados, teriam pagado R$ 2.330.274,19 a mais do que 

deveriam e vão buscar ressarcimento. E concluíram, contraditoriamente: 

“Portanto, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, requer a 

extinção da presente ação, pela falta de impossibilidade do pedido”. Desde 

a entrada em vigor do novo CPC não se fala mais em impossibilidade 

jurídica do pedido, se é isso que os contestantes intentaram alegar. Seja 

numa hipótese, uma condição da ação insubsistente no mundo jurídico 

atual, o que é lamentável, seja na outra, mérito, como de fato se apresenta 

a matéria em baila, não é possível admiti-la de chofre, pois o 

inadimplemento contratual é o cerne da liça e será dirimido oportunamente, 

depois de esgotados os meios de prova disponíveis. Assim, não 

entrevendo tema preliminar, estapafúrdia e sobrepujada como tal, mas 

discussão essencialmente de mérito, relego sua análise e acertamento 

para o momento adequado da sentença. Sem mais preliminares ou defeitos 

outros a merecer consertos desde logo, o feito resta saneado. Seria caso 

de fixar os pontos controvertidos, como: a) o inadimplemento contratual 

das partes; b) a forma de pagamento estabelecida no contrato e sua 

prevalência; c) existência ou não de perdas e danos e seu quantum; d) a 

validade ou viabilidade ou não da cláusula ad mensuram; e) a aplicação da 

teoria do adimplemento substancial em razão do alegado pagamento de 90 

% do contrato. E depois analisar e deferir as provas com vocação para 

demonstrá-los. Todavia reside aí a questão. Tais pontos controvertidos 

aparentemente não demandam provas orais e nem periciais, a indicarem 

provável julgamento antecipado da causa. Logo, nos termos do art. 357, 

incisos II e IV, e § 3º, do CPC, independentemente de audiência específica, 
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que dispenso por medida de economia e celeridade processual, dada a 

instrumentalidade das formas e o princípio da cooperação, concito as 

partes a apresentarem, sugerindo, em 10 dias, sob pena de preclusão, os 

pontos de fato e de direito que entenderem controversos (pontos 

controvertidos) a merecerem elucidação em eventual instrução oral, 

justificando a necessidade da audiência para elucidá-los. Da mesma 

forma, por conseguinte, especifiquem no mesmo prazo as provas 

pertinentes e relevantes com vocação para demonstrá-los, 

justificadamente. DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELA 

INIDONEIDADE DA CAUÇÃO OFERECIDA Quanto ao pedido de revogação 

da liminar deferida no Id. 11505157, sustentado pelos requeridos, sob a 

alegação de que a caução oferecida para garantir o juízo não é idônea e 

por não ter sido averbado o termo de caução nas matrículas dos imóveis, 

encontra-se inexoravelmente prejudicado, uma vez que os grãos não 

foram colhidos pela parte requerente, e, sim, por um terceiro que possui 

Cédula de Crédito Pignoratícia com preferência sobre eles. Perdido o 

sentido da caução ofertada para garantir uma liminar que não foi efetivada 

pela parte beneficiada, na medida em que, em vista da conjuntura 

descortinada, colher o milho cultivado como forma de receber o 

arrendamento ou ressarcir prejuízos só agravaria o seu quadro, pois a 

colheita terminaria beneficiando o credor pignoratício cujo crédito 

privilegiado engoliria os esforços e dispêndios que seriam 

necessariamente gastos na operação. Não é demais realçar que os 

imóveis foram oferecidos como garantia para consubstanciar a tutela de 

urgência acima assinalada, que não se materializou. Quem colheu o milho, 

segundo anunciado, foi a empresa credora do arrendatário, com carta de 

anuência da parte requerente, Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., 

conforme petição de Id. 14802475, podendo as partes se pronunciarem a 

respeito, em 05 dias, se quiserem. Logo, não há mais que se falar em 

caução. Não tem o que garantir. A tutela outrora concedida perdeu seu 

objeto. Não se materializou. De todo modo, se não colhidos os grãos, 

acatando a justificativa plausível da parte autora, revogada fica a liminar 

de Id. 11505157 e consequentemente a necessidade de caução, que torno 

sem efeito, baixado o termo de caução porventura formalizado. DA 

TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NA RÉPLICA A parte autora requereu 

na peça de impugnação tutela de urgência a fim de ser reintegrada na 

posse do imóvel maior em discussão, em vista de que está se 

aproximando outra safra e os requeridos, sem pagar o que devem, estão 

se movimentando para cultivar a área em disputa. A antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme já frisado no processo em decisões 

anteriores. Nesse passo, a pretensa reintegração de posse incidental, que 

não tem natureza de mera cautelaridade, mas de evidente adiantamento da 

tutela meritória, está amparada em aduzido inadimplemento contratual, que 

a parte contrária, com supedâneo numa cláusula acerca do tamanho da 

área cultivável, alega ter pagado mais do que deve, ainda por cima 

apresentando comprovantes de depósitos sem vinculá-los com as 

quantidades de soja em espécie comprometidas a cada ano. Desse modo, 

as partes engalfinhadas, não se mostra factível o deferimento de tutela 

antecipada reintegratória de posse quando o exercício possessório dos 

requeridos advém de contrato de compra e venda pendente de resolução 

judicial. E ainda em vigor, querendo ou não. Se um ou outro tem razão, 

somente com a análise aprofundada das provas, vertical e 

horizontalmente, será possível uma conclusão justa e condizente com o 

direito, soando precipitada adiantar numa ação de rito ordinário o efetivo 

acesso ao bem da vida que as próprias partes repassaram uma à outra 

por força de um vínculo contratual que ainda não desfizeram pelos meios 

regulares. Qual seja, por meio desta ação ainda em potencial fase de 

instrução. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de 

que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por 

inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para 

rescisão do contrato de compra e venda, já que indispensável a 

verificação de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o 

próprio inadimplemento da parte requerida. Por sinal, neste caso, 

controvertido. Jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, com 

destaques em negrito, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO 

ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO 

DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 

"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 

15/06/2009). 2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal 

de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os 

fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. 

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair 

do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno 

dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na 

instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, 

definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação 

federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na 

hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das 

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, 

mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão 

paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente 

(arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. 

Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, 

DJe 14/03/2013). Nessa conjuntura, para a reintegração de posse da 

parte autora no imóvel deverão ser analisados os pressupostos que 

justificam a resolução do contrato de compromisso de venda, firmado 

entre as partes, ainda não desfeito. Imprescindível para a reintegração na 

posse ora pretendida a análise do pedido de rescisão contratual como 

pressuposto lógico e racional que autoriza aquela medida de 

assenhoramento duradouro. É o que corrobora o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com destaques em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO 

JUDICIAL DE RESCISÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ESBULHO – DECISÃO 

MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. É imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compra e venda acerca 

da resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória 

expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé 

objetiva. 2. Na hipótese, não se comprovou o esbulho visto que ainda não 

há declaração judicial de rescisão do contrato de compra e venda e por 

consequência não há falar em reintegração de posse.” (AI 9522/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014). A questão no 

processo vertente, de uma resolução comum diferente, contém nuance 

consistente que não permite, suficiente, sem uma análise exauriente, por 

enquanto inconveniente, ainda que seja diligente, entregar de desde logo o 

bem da vida à requerente, em tutela dita urgente, sob risco de agir 

precipitadamente, numa conjuntura processual ainda efervescente, o que 

se revela contraproducente. A probabilidade do direito pretendido em 

tutela incidental de urgência neste momento, diferente dos demais direitos 

nesta causa inicialmente atendidos, ainda que parcialmente, não ostenta 

clareza e segurança satisfatórias, pois, indo além dos demais pleitos 

atendidos, almeja praticamente a totalidade do bem da vida em disputa, 

qual seja, a posse, já tendo a propriedade, com seu uso e fruição, da 

maior gleba de terras vertida na ação. Demais, essa entrega, em evidente 

reintegração de posse, seria de difícil ou custosa reversão, conforme, 

aliás, está se revelando no sentido inverso, a considerar a pretensão um 

tanto resistida. A urgência anotada, de que pipoca ocasião de preparo e 

plantio da safra, é situação corriqueira que, se procedente a ação, tem 

mecanismo próprio a resolver, por sinal, com pedido apropriado, que faz 

parte da vocação dela para lavoura, sendo este o mote principal para as 

partes se digladiarem. A urgência não pode ser levantada com base numa 

ordinariedade que adviria, com ou sem a causa, que, sem menoscabo dos 

relevantes direitos e interesses em jogo, com vultosa tez, demanda o 

prévio acertamento do direito, aferindo-o a quem cabe, quando, aí, sim, os 

prejuízos se acumulariam pelo exercício injusto da posse que os 

elementos de convencimento elucidaram a quem de fato e de direito 

pertence. Dessa forma, ausentes os requisitos que autorizam a 
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concessão da tutela almejada. Não há como acolher o pedido de tutela 

incidental de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão 

diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, visto 

que o processo ainda poderá passar por instrução processual, sendo 

insuficiente neste momento processual, numa aferição perfunctória, 

entregar o imóvel pretendido à parte autora. Ex positis, com supedâneo no 

art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência pleiteada, de modo a manter, 

pelo menos por enquanto, a posse do imóvel em mãos dos requeridos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005634-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: 

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, DALTON BENONI MARTINI, 

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI, REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI, 

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI Vistos etc. Petição de Id. 15169242, 

juntando documentos, complementada pela petição de Id. 15430865, 

também instruída com documentos, a informar a existência de fatos novos, 

insistindo em novo pedido de tutela de urgência em caráter incidental, de 

natureza cautelar, adiante especificado. Justificou o pedido incidental, 

ressaltando que este juízo já não descartava a possibilidade de tutela de 

urgência, embora naquela ocasião não vislumbrasse atitudes 

justificadoras dos requeridos que autorizassem aferir os requisitos de 

mister, até citando trecho da decisão em que o juízo duvidava da 

perspectiva suspeitada de que os requeridos pudessem travar negócios 

com terceiros, o que acabou acontecendo. Nesse sentido, alinhavou que 

os requeridos, desprezando a disputa em tela, firmaram com terceiros um 

contrato de constituição de sociedade de propósito específico, 

denominada Parque do Lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., fato 

este que comprova a furtiva má-fé deles, diante da pretensão de 

comercialização dos imóveis em litígio, em detrimento da contratação 

discutida nos autos que pretende ver mantida. Postulou, em tutela de 

urgência incidental, de natureza cautelar, provimento judicial, ao final a ser 

confirmada, para: 1) determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis 

indicados ou delas decorrentes; 2) impor aos requeridos abstenção de 

onerar, alienar, transferir, gravar ônus, arrendar total ou parcialmente, 

vender ou praticar qualquer ato de disponibilidade sobre os mesmos 

imóveis; 3) ordenar o bloqueio dos direitos de crédito dos requeridos 

oriundos de suas cotas na sociedade empresarial, “Parque do Lago 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.”; e 4) obrigar os requeridos a 

publicarem, às suas expensas, em jornal de circulação regional, a 

existência desta ação e a ordem de bloqueio das matrículas já 

mencionadas. É o que merecia ser relatado. Decido a tutela de urgência 

incidental. Calha apontar que realmente a tutela de urgência incidental tem 

natureza cautelar. Visa garantir resultado útil e profícuo do processo, 

resguardando os interesses em jogo. Não se trata de adiantamento 

integral ou parcial do bem da vida discutido no processo, senão a 

salvaguarda da pretensão resistida. Nesse passo, a parte autora 

requereu tutela de urgência incidental, a fim de ver protegido o seu direito 

e de terceiros de boa-fé, diante do surgimento de fatos novos. E fatos 

novos mesmo. Arrojados. Inusitados. Impensáveis. Desta feita, longe de 

conjecturas, com efeito, apresentou fatos novos suficientemente 

documentados que, atropelando a própria lógica processual e material, do 

que este juízo realmente duvidava, indicam a conveniência urgente de 

evitar tumulto material a terceiros e indigesta situação processual às 

partes. Ao contrário do que o bom senso sinalizava, os requeridos de fato 

firmaram contratação com terceiros como se inexistisse, já considerada 

rescindida, como realmente assim consideraram (vide a contestação 

produzida, inclusive as preliminares que se confundem com o mérito), a 

avença entre as partes em discussão nos autos. Avença esta em vigor e 

que a parte autora almeja seja conservada, ao contrário da parte 

requerida, que ansia por sua resolução, embora sem mover reconvenção 

com esse fito. Não bastasse, até já obtiveram aprovação municipal para 

levar avante o empreendimento com terceiros contratados, por sinal, nos 

moldes do que deveriam, segundo a tese, redarguida na antítese, ter 

formalizado com a parte autora: a decantada constituição de uma 

sociedade de propósito específico – SPE. Juntado no Id. 15430870 

Decreto Municipal nº 210/2018, de 11/09/2018, aprovando o Loteamento 

denominado Residencial Parque do Lago, de propriedade exatamente da 

empresa Parque do Lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. A parte 

requerente alegou que a suposta urgência, consistente no perigo de dano, 

estaria pautada no fato de a parte requerida já ter se associado a 

terceiros, de má-fé, no afã de colocar em risco o direito pela parte 

requerente vindicado, constituindo nova sociedade empresarial, com único 

propósito de explorar comercialmente os mesmos imóveis focos da 

presente controvérsia judicial. Nesse passo, verificado do documento 

apresentado no Id. 15169290 que os requeridos efetivamente firmaram 

novo contrato, constituindo sociedade de empreendimentos imobiliários 

nos mesmos imóveis em litígio, descritos na Cláusula 4ª do referido 

documento. Trata-se de contrato de constituição de sociedade de 

propósito específico denominada Parque do Lago Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. Se de má-fé ou não, conforme advogado pela parte 

autora, isso será objeto de análise no momento oportuno. Vale por ora a 

constatação irretorquível da existência desse negócio paralelo em 

adiantado estágio de constituição e desenvolvimento, até já aprovado pelo 

Município de Sinop, com perspectiva evidente de afetar, pior, considerar 

rescindido ou inexistente o contrato discutido nos autos. Isso mesmo 

sabendo ou devendo saber, esses terceiros, da averbação desta ação 

nas matrículas dos referidos imóveis, infelizmente atrelados numa 

resolução contratual que ainda não foi solucionada. O que antes eram só 

conjecturas da parte autora, fenecendo a tutela de urgência naquela 

ocasião, hodierno se revelam consistentes fatos novos, concretizando-se 

o receio inicial da parte autora. Assim, ad cautelam, até por prevenção 

contra terceiros de boa-fé, não aqueles que firmaram a contratação com 

os requeridos, que sabiam ou deveriam saber desta ação, exsurge a 

probabilidade do direito da parte requerente, se de fato existir, ser 

irremediavelmente atingido se não for deferido, pelo menos em parte, o 

postulado incidentalmente. Não soa crível que uma relação material 

ferrenhamente controvertida nos autos seja simplesmente olvidada, 

atropelando os potenciais direitos das partes ainda não acertados 

judicialmente. Este juízo não descura que certamente existam expressivos 

interesses econômicos em jogo, que vão além do processo, mas que 

podem ser em vão se as regras de direito não forem respeitadas no 

campo processual, que, em última análise - não poderia ser diferente - 

tutelam o direito material de maneira compulsória, devendo ser 

respeitadas. Enquanto não resolvida a pendenga neste processo, 

qualquer disposição ou oneração das áreas que compõem parcela do 

litígio soa afoita, leviana e precipitada, devendo ser controlada com rédeas 

curtas para evitar imensuráveis prejuízos às partes e a terceiros de 

boa-fé. Manifesto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

eis que, à evidência, podem vir a comercializar referidos imóveis, uma vez 

que o loteamento até já foi aprovado pela municipalidade, através do 

Decreto nº 210/2018, publicado no diário oficial do Município de Sinop em 

17/09/2018. Aferidos os requisitos da tutela de urgência, presentes, 

passo a analisar os pedidos nesse condão formulados. Bloqueio das 

matrículas dos imóveis negociados ou delas decorrentes; e abstenção de 

onerar, alienar, transferir, gravar de ônus, arrendar total ou parcialmente, 

vender ou praticar qualquer ato de disponibilidade sobre os mesmos 

imóveis O que a parte autora deseja com estas medidas é apenas 

inviabilizar que a parte requerida realize negócios com terceiros, 

envolvendo os bens de raiz que suportam a contratação objeto da lide, 

alienando-os ou onerando-os de alguma outra forma, a preservá-los até o 

solução do litígio. O bloqueio das matrículas dos imóveis e a vedação de 

onerá-los, aliená-los, transferi-los, gravar de ônus, arrendar ou praticar 

qualquer outro ato de disponibilidade deles, medidas drásticas, diferente 

da averbação desta ação à margem das mesmas matrículas, visa impedir 
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a parte requerida de dispor deles livremente, como não impediu a mera 

averbação, afastando terceiro incauto ou não, que depois poderia alegar 

boa-fé ao ter negociado e adquirido uma parcela, terreno ou cota no 

empreendimento proposto, nos termos do que está autorizado pelo 

contrato de constituição da empresa Parque do Lago Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. e do Decreto Municipal nº 210/2018, de 11/09/2018, 

aprovando-o. O que era conjectura e parecia impraticável, com a decisão 

judicial já alertando a respeito, concretizou-se, a autorizar essa 

providência cautelar, de modo a resguardar interesses de terceiros e das 

próprias partes. Não frear a iniciativa, cautelarmente, é facilitar a 

instauração do caos social, afetando a economia popular, com um 

expressivo empreendimento levado a cabo à revelia de um contrato não 

resolvido, que pode prejudicar irreversivelmente os interesses colocados 

em pauta nesta causa. Recomendável, neste caso, um passo de cada 

vez. Primeiro a solução desta causa, seguindo-se, depois, os desígnios 

que advirão. Bloqueio dos direitos de crédito dos requeridos oriundos de 

suas cotas na sociedade empresarial, Parque do Lago Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda.; e obriga-los a publicarem, às suas expensas, em 

jornal de circulação regional, a existência desta ação e a ordem de 

bloqueio das matrículas já mencionadas. Desnecessárias, senão 

exageradas, mostram-se as vertentes medidas. Nada a indicar que, além 

das suficientes providências acima, se revelam relevantes e eficazes a 

resguardar o processo. Intuitivamente funcionariam como pressão e 

imposição de dificuldades aos requeridos sem algo prático ou equivalente, 

senão um excesso, uma arbitrariedade, a criar vantagem à parte autora. O 

bloqueio de possíveis direitos de crédito porventura oriundos da 

sociedade pelo requeridos criada com terceiros e a publicidade almejada, 

além de onerar e fomentar notícias que tendem a provocar prejuízo ao 

empreendimento como um todo, inclusive em detrimento dos interesses da 

própria autora, nada resguarda do processo em si. Por enquanto, 

suficientes as duas medidas anotadas no tópico anterior, suficientes aos 

fins colimados, dispensando-se essas duas ora tratadas, inócuas do 

ponto de vista processual. A não ser algum interesse escuso em 

simplesmente tripudiar sobre o adversário, o que não encontra respaldo 

no direito. Assim, presentes os requisitos que autorizam a concessão 

parcial da tutela almejada, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão 

diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, visto 

que o processo ainda poderá passar por intensa instrução processual. 

Isto posto, com supedâneo no art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela 

de urgência incidental, de caráter cautelar para: 1) determinar o bloqueio 

das matrículas dos imóveis indicados ou delas decorrentes, sob nºs 

69.548, 69.549 e 69.550; 2) a proibir a parte requerida de onerar, alienar, 

transferir, gravar de ônus, arrendar total ou parcialmente, vender ou 

praticar qualquer ato de disponibilidade sobre os mesmos imóveis que se 

encontram em litígio; 3) não autorizar o bloqueio dos direitos de crédito dos 

requeridos oriundos de suas cotas na sociedade empresarial, “Parque do 

Lago Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.”; e a não obrigar os 

requeridos a publicarem, às suas expensas, em jornal de circulação 

regional, a existência desta ação e a ordem de bloqueio das matrículas já 

mencionadas. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, e § 3º, do CPC, 

independentemente de audiência específica, que dispenso por medida de 

economia e celeridade processual, dada a instrumentalidade das formas e 

o princípio da cooperação, concito as partes apresentarem, sugerindo, em 

10 dias, sob pena de preclusão, os pontos de fato e de direito que 

entenderem controvertidos (pontos controvertidos), a merecerem 

elucidação na vindoura instrução processual, justificadamente. Da mesma 

forma, por conseguinte, especifiquem no mesmo prazo as provas 

pertinentes e relevantes com vocação para demonstrá-los. Expeça-se 

mandado ao Serviço Registral de Imóveis onde se encontram matriculados 

os imóveis para as averbações imediatas ora determinadas, nas 

matrículas nºs 69.548, 69.549 e 69.550. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004680-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

TATIANE DA SILVA LINHARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004680-56.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TATIANE DA 

SILVA LINHARES RÉU: EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos etc. Ação de rescisão contratual, proposta por Tatiane da Silva 

Linhares em face de EGS Empreendimentos Imobiliários, ambas 

qualificadas. Pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita pela 

parte requerente no petitório de Id. 13685028, pedido que não chegou a 

ser analisado. Nesse ínterim, não integrada a lide, a parte requerente, no 

Id. 14289146, atravessou petição desistindo da ação. É o relatório. Julgo. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Por 

outro lado, verificado que a parte exequente requereu o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Sem análise a respeito. Portanto, à míngua 

de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Deve ser deferida. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de 

Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos (Id. 13685057), defiro o pedido. Nada 

impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, 

se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela 

parte requerente. Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas 

processuais, ficando estas suspensas por cinco anos, quando 

prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a 

hipossuficiência econômico-financeira reconhecida. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de contenciosidade. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 05 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005836-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (ADVOGADO(A))

MARISA ARTMANN (RÉU)

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL PEREIRA GUERRA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005836-79.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: MARISA ARTMANN, JOAO MANOEL 

PEREIRA GUERRA Vistos etc. Ação de ressarcimento de danos 

decorrente de acidente de trânsito aviada por Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A. em face de Marisa Artmann e João Manoel Pereira 

Guerra, todos qualificados. Após citações e defesa, houve proposta e 
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contraproposta de acordo que resultou na transação noticiada no Id. 

14321016, a requerem sua homologação, com a consequente extinção do 

processo e seu arquivamento. É o singelo relatório. Decido. Acordo 

entabulado por pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado, e 

empregada forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o 

primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio 

ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dispensadas as 

partes de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, a 

teor do art. 90, § 3º, do CPC. Por outro lado, as custas judiciais originárias, 

já preparadas, ficam a cargo da parte autora, vez que dispuseram as 

partes que apenas as custas finais e remanescentes, isentas, seriam por 

conta da parte requerida, conforme pactuado. Nada mencionado no 

acordo quanto aos honorários advocatícios, devendo cada parte arcar 

com os do seu respectivo patrono, a teor do mesmo art. 90, § 2º, do CPC. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente o prazo recursal, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 05 de outubro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007498-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007498-78.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BERTI PECAS E 

SERVICOS LTDA - EPP RÉU: LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO Vistos 

etc. Ação monitória aviada por Tratormax – Berti Peças e Serviços Ltda. 

em face de Lincoln Michel Braga Presotto, ambos qualificadas. Acordo 

apresentado via do Id. 14692882, a requer a sua homologação, antes 

mesmo da citação. É o singelo relatório. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada. 

Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. 

É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, nada mencionado 

no acordo quanto às custas originárias em si, condeno-as a pagá-las, pro 

rata, a teor do § 2.° do mesmo dispositivo legal. A parte requerente arcará 

com os honorários advocatícios do seu patrono, conforme disposição do 

acordo. Sem honorários à parte requerida, que não constituiu advogado. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - 

MT, 05 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010708-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSON DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDINEI DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIONOR INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

RONALDO CESAR INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

JANEA APARECIDA MADRUGA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

HDI SEGUROS S.A. (LITISCONSORTES)

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010708-74.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CLEONILSON 

DA SILVA, CLAUDIONOR INACIO DA SILVA, JOSE DA SILVA, CLAUDINEI 

DA SILVA, RONALDO CESAR INACIO DA SILVA RÉU: JANEA APARECIDA 

MADRUGA DA SILVA Vistos etc. Ação de indenização de danos morais e 

materiais com pedido liminar, aviada por Cleonilson da Silva, Claudionor 

Inácio da Silva, José da Silva, Claudinei da Silva e Ronaldo Cesar Inácio da 

Silva, sob o pálio da gratuidade da justiça (Id. 10009054), em face de 

Janea Aparecida Madruga da Silva, todos qualificados, vindo a parte, após 

acordo homologado (Id. 10959083), apresentado aditivo do acordo no Id. 

11092442, informar no Id. 14101697 que houve o seu cumprimento 

integral. Relatados e examinados. Decido. As partes entabularam acordo 

no Id. 0888331, homologado via do Id.10959083, apresentado aditivo do 

acordo no Id. 11092442 e informado enfim o seu cumprimento integral (Id. 

14101697). Ante o cumprimento integral das condições pactuadas, 

homologo o aditivo apresentado, fazendo parte do acordo, conquanto já 

tenha sido atingida sua finalidade. Assim, quitada a obrigação, impositiva a 

extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não há 

constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a serem 

promovidas. Sem pendências. Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo 

extinta a execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do Código de 

Processo Civil. Custas e as despesas processuais por conta da 

seguradora HDI Seguros S/A., conforme acordado. Nada mencionado no 

acordo quanto aos honorários advocatícios. Logo, cabe a cada qual 

honrar com os do seu respectivo patrono, a teor do art. 90, § 2º, do CPC. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 05 de outubro 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120990 Nr: 169-13.2010.811.0015

 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: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONILDO CERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 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)manifestar-se quanto a certidão de fls. 92. Prazo: quinze dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007374-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA (REQUERIDO)

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007374-95.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO pelo Decreto-Lei nº 911/69, 

ajuizada por Banco Itaú - Unibanco S/A, em face de Adalton Vital Pereira, 

alegando, em síntese, que as partes celebraram cédula de crédito sob n. 

30328-136407582, no valor de R$ 28.881,85 (vinte e oito mil oitocentos e 

oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), em trinta e seis parcelas, 

tendo como objeto o veículo Ford Ranger XL 4X2 23, ano 2012, cor 

vermelha, AVO3465, Chassi 8AFDR10A6CJ015759. Porém, o réu não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir 

da parcela com vencimento em 15.03.2018, incorrendo em mora. Aduz que 

o débito atualizado até a data de propositura da ação perfaz o total de R$ 

28.817,84 (vinte e oito mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e quatro 

centavos). Assim, pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do bem 

e, ao final, pela consolidação da posse. Com a inicial, foram apresentados 

os devidos documentos. Determinada a complementação da inicial (ID. 

14376249), a parte autora juntou a guia das custas e taxa (ID. 14615927 e 

seguintes). Deferida a liminar (ID. 14823680), após o seu cumprimento (ID. 

15567256 e ID. 15567395), a parte requerida, em causa própria, informou 

a purgação da mora e requerendo a restituição do bem (ID. 15704991, 

15704993 e 15743614), juntado aos autos comprovante de depósito 

judicial (ID. 15743617). A parte autora concordou com o valor pago a título 

de purga da mora e honorários e requereu o levantamento dos valores 

depositados judicialmente (ID. 15763338). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes 

nos autos. Trata-se o presente feito de ação de busca e apreensão 

prevista no Decreto Lei n.º 911/90, proposta por Banco Itaú - Unibanco 

S/A. No caso dos autos vislumbra-se que após a concessão de liminar 

para busca e apreensão do veículo, a parte ré informou a purgação da 

mora comprovando o consequente pagamento para fins de purgação, 

havendo expressa concordância da parte autora (ID. 15763338). O 

referido pagamento foi depositado judicialmente (ID. 15743617). Portanto, 

diante da purgação da mora realizada pela parte ré e não tendo ela se 

oposto aos pedidos iniciais, deixando de apresentar contestação nos 

autos, tenho que restou retratada a hipótese de reconhecimento jurídico 

do pedido (art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC), impondo-se a extinção 

do feito. A propósito: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015 - 

PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (TJMT - APL: 

00024105320168110013 162416/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 16/12/2016). Ante o exposto, declaro extinta a presente 

ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, e em atenção ao princípio da 

causalidade, condeno a parte ré ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais. Honorários advocatícios já quitados, nos termos 

da petição ID. 15763338. Por conseguinte, torno sem efeito a medida 

liminar e, com fulcro no artigo 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/90, determino 

o imediato cumprimento do item “7” da decisão proferida no ID. 14823680 

(restituição do bem). P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

do valor depositado judicialmente em favor da parte autora, na conta 

bancária indicada no ID. 15763338. Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 5 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002407-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL ODA (AUTOR(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002407-07.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 14345407). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 1 de outubro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009747-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIA CATHARINA WESCHENFELDER (RÉU)

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

ARDEMIO AFONSO WESCHENFELDER OAB - 277.475.491-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009747-36.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 14946847). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Cumpre consignar que, 

a extinção do feito nos termos do artigo supracitado não acarreta prejuízo 

às partes, uma vez que constituiu título executivo judicial (NCPC, art. 515, 

II), sendo que, em caso de descumprimento da avença, basta à parte 

interessada solicitar a reativação dos autos e dar início ao cumprimento de 

sentença. 4. Por conseguinte, com fulcro no artigo 313, § 4º, do Código de 
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Processo Civil, indefiro o pedido de suspensão do feito. 5. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 6. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 1 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010208-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

P.R.G. DO NASCIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010208-08.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por P.R.G. DO 

NASCIMENTO CLINICA ODONTOLÓGICA-ME em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas nos 

autos, visando a declaração de nulidade e inexistência de débito no valor 

de R$ 1.465,12 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze 

centavos), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e repetição de indébito sobre o valor 

indevidamente cobrado. 1.1. A inicial veio acompanhada de documentos. 

1.2. Em decisão constante no ID. 10943251 foi indeferida a gratuidade da 

justiça e determinado o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária. 1.3. No ID. 12086626 e ID. 15378919 foi certificado o decurso do 

prazo sem manifestação da parte autora. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada, por meio de seu advogado constituído, a proceder ao 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no entanto, não o 

fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe 

que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.2. Destarte, o cancelamento 

da distribuição do presente processo é providência que se impõe. A 

respeito da questão, a jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - 

Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não 

recolhimento das custas processuais - Preclusão a respeito da discussão 

acerca da concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, com 

determinação de cancelamento da distribuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar 

em custas e honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento 

da inicial. 4. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 1 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006781-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006781-66.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14502033). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 1 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006312-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JUNIOR SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006312-54.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

14309239). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009364-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA APARECIDA TADEU NUNES DE FIGUEREDO 

(ADVOGADO(A))

OLINDINA SANTIAGO DE CASTRO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009364-58.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes e que a procuradora da parte ré possui poderes para transigir e 

firmar acordo (Id. 13244732 e 13244738), com fulcro no artigo 840 do 

Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 14973971). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil 3. Cumpre consignar que, a extinção do feito nos termos do 

artigo supracitado não acarreta prejuízo às partes, uma vez que constituiu 

título executivo judicial (NCPC, art. 515, II), sendo que, em caso de 

descumprimento da avença, basta à parte interessada solicitar a 

reativação dos autos e dar início ao cumprimento de sentença. 4. Assim, 

com fulcro no artigo 313, § 4º, do Código de Processo Civil, indefiro o 

pedido de suspensão do feito. 5. Ficam dispensadas eventuais custas 

remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. 6. P.R.I.C. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 1 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008147-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

REINALDO LOURENCO DE PAULA (AUTOR(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 340 de 429



Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008147-43.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

14800906). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 2 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008595-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MELLENBERGS LOFFI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008595-16.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP RÉU: 

MARCIO MELLENBERGS LOFFI Vistos, etc... Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito e nulidade de apontamento cadastral c/c danos 

morais e pedido de tutela de urgência que Master Comércio e Exportação 

de Cereais Ltda EPP move contra Marcio Mellenbergs Loffi – Casa dos 

Rolamentos. Aduz o autor que na provável data de 28 de fevereiro de 

2018 teve extraviado o cheque nº 436, do Banco Itau, agencia 8218, conta 

corrente 09091-1, no valor de R$ 8.640,00, e que imediatamente bloqueou 

referida cártula junto ao banco sacado, e em 13.03.2018 registrou o 

boletim de ocorrência nº 2018.83745. Afirma que em julho de 2018 tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido inserido no rol de 

inadimplentes por ordem da empresa/requerida em razão do 

inadimplemento da referida cártula. Esclarece que jamais manteve 

qualquer relação contratual ou negocial com a requerida, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado à requerida que 

proceda a baixa da restrição que inseriu em seu nome. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em que pese neste momento processual não vislumbrar a 

prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à afirmação de que a 

requerente jamais efetuou qualquer transação com o requerido, pois uma 

vez provada tal circunstancia, a procedência da ação se faz imperiosa, 

fato esse que revela a probabilidade do seu direito. O "Periculum in mora" 

está demonstrado diante dos prejuízos que a inscrição nos órgãos de 

proteção o crédito pode acarretar, pois uma vez inscrito no rol de maus 

pagadores, certamente estará ela impedida de contratar qualquer 

financiamento, empréstimo e de participar de qualquer certame licitatório, 

além, é claro, ser tal inscrição meio vexatório, o que não deixa de 

constituir fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Desta 

forma, uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para determinar 

que a requerida proceda a baixa da negativação do nome da autora 

referente ao cheque nº 436, do Banco Itau, agencia 8218, conta corrente 

09091-1, no valor de R$ 8.640,00, no prazo de cinco dias, sob pena de 

multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento desta 

decisão. Oficie-se ao SPC, dando-lhe ciência desta decisão e para que a 

cumpra no prazo de cinco dias, sob pena de o responsável responder 

pelos danos a que vier dar causa. Cite-se o réu para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 10/10/2018, às 

14:00 horas, a qual será realizada na sala do conciliador situada no Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009594-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009594-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: EDSON RODRIGUES FERREIRA Vistos etc. 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de 

protesto de ID. 15616514, defiro a liminar e, consequentemente, determino 

que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, visando 

apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do 

representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima 

deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 

3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido 

para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob pena de 

confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 5 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000650-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EMBARGANTE)

HORING & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

CARLOS ANTONIO HORING (EMBARGANTE)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000650-75.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

HORING & CIA LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO HORING, ADRIANA VIEIRA 

DA SILVA HORING EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... 

Defiro a Embargante os benefícios da justiça judiciária gratuita. Se 

tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não estando 

seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do 

CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos autos 

principais, e prossiga a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o 

embargado, na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos para 

proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento (art. 

920, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005193-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 341 de 429



Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento de mandado de citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005025-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

TATIANY FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

 

DECISÃO CARTA PRECATÓRIA CÓDIGO 70944

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005025-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

TATIANY FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

 

DECISÃO CARTA PRECATÓRIA CÓDIGO 70944

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

JOCIMAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos informando se as testemunhas arroladas comparecerão à 

audiência designada independentemente de intimação pessoal, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Caso deseje a sua intimação, deverá no mesmo prazo recolher as 

guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a 

Comarca de Colider - MT, com a finalidade de proceder a inquirição das 

referidas testemunhas, sendo que referidas guias que encontram-se 

disponíveis no site www.tjmt.jus.br, juntando-a aos autos para posterior 

expedição da referida carta precatória

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007275-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (RÉU)

 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA N.º 1005400-79.2017.8.11.0040, 

DA COMARCA DE SORRISO - MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009594-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009594-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: EDSON RODRIGUES FERREIRA Vistos etc. 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de 

protesto de ID. 15616514, defiro a liminar e, consequentemente, determino 

que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, visando 

apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do 

representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima 

deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 

3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido 

para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob pena de 

confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 5 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

CLAUDIMIR LANGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000328-55.2018.8.11.0015 Defiro o pedido de dilação 

de prazo, pelo período de 60 (sessenta) dias, para que o requerido 

apresente documento de comprovação nos autos. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009742-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILENE CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009742-77.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o Contrato de Financiamento 

mencionado em ID n° 15707848, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009844-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO MASCARELLO REPRESENTACOES - ME (AUTOR(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009844-02.2018.8.11.0015. Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202347 Nr: 4793-66.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 INTIMAÇÃO da REQUERIDA para em cinco dias juntar os documentos 

originais, conforme requerido pelo perito às fls. 362/363.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158968 Nr: 6240-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAME ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA EM 

ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO & ROSSANI PRESOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GÓES DOS SANTOS - 

OAB:18243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 129/131.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180335 Nr: 1161-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 81, citando o executado José 

Carlos Rigoni, nos termos da decisão de fls. 36, no endereço de fls. 

75/75-verso.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 211315 Nr: 12004-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BONATTO LIDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD ITAÚ - ITAUCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232, ROBSON ANTONIO BOSSA - OAB:15099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Intime-se a executada Credicard Itaú a restituir o bem apreendido do 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acolhimento do 

pedido de fls. 159/162, como prosseguimento do feito com a penhora de 

bens para satisfação do valor exigido.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 64456 Nr: 4120-88.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SEIJI HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SÉRGIO LIMA, MARCIA TIEMI 

HAYASHI LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA 

GARCIA - OAB:97432/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON RODRIGUES VIEIRA - 

OAB:213650/SP, FERNANDA ALVES TONANI ROCHA - OAB:276034/SP, 

GUSTAVO JOSE MACENA TONANI - OAB:204301

 Ante o teor dos documentos de fls. 258/259, manifeste-se o exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271421 Nr: 10697-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE SALETE CAMIANSKI, SERGIO DA SILVA 

CAMIANSKI, ANDREIA DA SILVA CAMIANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, VALDIR APARECIDO 

DE ALMEIDA - OAB:144.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Intime-se o exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

112/133, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 4705 Nr: 94-67.1993.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Monteiro - 

OAB:115839/SP

 Ante a inércia da parte interessa, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101663 Nr: 8668-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117771 Nr: 10133-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHUTURA VEÍCULOS LTDA, RICARDO XAVIER 

IBARROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Código n.º 117771

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 02/10/2018, no valor de R$ 124,09 (cento e vinte 

e quatro reais e nove centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151452 Nr: 12530-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO PACOLA DE CARVALHO, JOÃO 

PAULO PACOLA DE CARVALHO

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

OST - OAB:14698/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO MARIA - 

OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - 

OAB:15315/MT

 Código nº 151452

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual 

endereço do executado João Paulo Pacola de Carvalho, conforme decisão 

de fls. 64.

Sinop/MT, 05/10/2018.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000447-16.2018.8.11.0015 Defiro o requerimento de 

ID nº 14349998, suspendendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009851-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

ELIS REGINA TRUCOLLO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON COSTA COIMBRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009851-91.2018.8.11.0015 Cumpra-se a Carta de 

Ordem, com urgencia, servindo a missiva como mandado. 

Após,restitua-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as devidas 

anotações. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009200-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

ALEXANDER DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

NOELI MARIA DAMIAN PREVE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009200-59.2018.8.11.0015 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 os 

executados, arrestar-lhe-ão tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC/2015. 5- 

Cientifiquem-se os executados de que poderão, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015). 
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6- Poderão os devedores, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002905-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002905-40.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, proposta por ELIZEU JOSÉ MOYSES 

DOS SANTOS em face de PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, alegando 

que, em 24/04/2013, celebrou com a requerida contrato de compra e 

venda de imóvel urbano, no valor de R$ 228.810,55 (duzentos e vinte e 

oito mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), para 

pagamento de forma parcelada. Sustenta que, no início do ano de 2016, 

extraviou os boletos que eram enviados a cada 12 (doze) meses pela 

requerida, vindo a atrasar a parcela com vencimento no mês de “março ou 

abril de 2016”. Afirma que, ao efetuar o pagamento da parcela em atraso, 

a requerida já havia protestado, bem como que, na tentativa de retirar os 

boletos junto à requerida, esta condicionou ao pagamento da parcela 

protestada, o que gerou discussões e alterações de ânimos, ficando o 

requerente inadimplente com as demais parcelas. Acrescentou que, após 

os fatos, não recebeu mais os boletos para pagamento, sendo 

encaminhadas a protesto todas as parcelas, conforme vencimentos. 

Alegando que a requerida ajuizou ação de reintegração de posse do bem 

imóvel, pugnou pela consignação em pagamento dos valores que entende 

devidos, ou seja, referentes a dez parcelas em atraso, mediante 30% de 

entrada e o restante em seis parcelas. Com a inicial juntou documentos 

(Ids 5499569/5499591). No Id 5857576, foi determinada a emenda da inicial 

para o fim de adequar os pedidos e a causa de pedir. Intimado, o 

requerente deixou decorrer o prazo sem apresentar manifestação, 

conforme certidão do Id 15338267. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: A ação de consignação em pagamento meio pelo qual o autor da 

ação, se procedente o pedido, obterá uma sentença declaratória da 

extinção da obrigação que foi cumprida, conforme artigo 334 do Código 

Civil. Ademais, o artigo 335, incisos I ao V, do CC, dispõe acerca das 

hipóteses do cabimento, sem os quais, não é válido o pagamento: “Art. 

335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa 

causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - 

se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e 

condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento.” No ponto, observa-se que o requerente pretende 

depositar em juízo o valor referente às parcelas do contrato que se 

encontram em atraso, de forma parcelada, alegando que perdeu os 

boletos. Entretanto, a ação de consignação em pagamento não se presta a 

esse fim, haja vista que não se trata de nenhuma das hipóteses acima 

previstas pela lei. Com efeito, não pode compelir o credor a receber de 

forma diversa o que foi contrato, ou seja, com atraso e de forma 

parcelada. Assim, em se tratando de possível desacordo contratual entre 

as partes, em que o requerente pretende a quitação do débito na forma 

como lhe convém, a ação cabível não é a que foi escolhida, cujo 

procedimento encontra previsão somente as hipóteses legalmente 

estabelecidas. Ademais, em consulta aos autos da ação mencionada na 

petição inicial, é possível observar que o requerente alega que efetuou o 

depósito, na conta bancária da requerida, das parcelas que pretendia 

consignar neste feito, de modo que a questão é objeto de discussão 

naquele feito. Determinada a emenda da inicial pelo requerente, a fim de 

que realizasse a readequação dos pedidos exordial ao procedimento 

comum, formulando os pedidos e causa de pedir de acordo com os fatos 

narrados, quedou-se inerte. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 321, 

parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito. Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010190-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO DANIEL PINAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1010190-84.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por ANTONIO DANIEL PINAS em face de DULCINEIDE 

APARECIDA BARBOSA, alegando ser credor da requerida da quantia de 

R$ 8.193,69 (oito mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove 

centavos), representada pelos cheques que instruem a exordial. Com a 

inicial, vieram os documentos constantes dos Ids. n.º 9558968/9626522. 

Regularmente citada (Id n.º 10344443), a requerida apresentou embargos 

monitórios, arguindo, preliminarmente, carência de ação, sustentando 

iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos títulos que embasam a lide. No 

mérito, manifestou insurgência no que diz respeito à taxa de juros e 

correção monetária utilizadas para fins de apuração do montante devido, 

discordando do valor exigido, pretendendo a declaração de ilegalidade da 

taxa de juros cobrada, além da vedação de capitalização de juros. 

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita (Id n.º 10653742). O requerente impugnou os embargos 

monitórios, rechaçando as teses de defesa e reiterando os termos da 

exordial, através do Id n.º 10794219. As partes foram instadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir (Id n.º 10927281), 

sendo que o requerente dispensou a dilação probatória (Id n.º 11054631), 

ao passo em que a requerida deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar no feito, conforme certificado no Id n.º 13220664. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Inicialmente, 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 nos autos versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, dispensando a produção de provas. 

Verifica-se que a requerida suscitou carência de ação, diante da ausência 

de certeza, exigibilidade e liquidez do valor exigido. Ocorre que, em se 

tratando de ação monitória, tais requisitos são prescindíveis, notadamente 

considerando que a existência concomitante de tais pressupostos é 

inerente apenas ao procedimento de execução, à luz do disposto no artigo 

783, do CPC/2015. Sobre o assunto, vejamos o seguinte aresto: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELO PARCIALMENTE 

CONHECIDO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE 

DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TAXA DE 

JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de parte 

do apelo. A insurgência referente à comissão de permanência presente no 

contrato objeto da monitória constitui-se em inovação recursal, visto que a 

questão não foi suscitada por ocasião dos embargos à monitória e não foi 

julgada pelo Juízo de origem. 2. A ação monitória pode ser proposta com 

base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de onde se extraia 

a importância devida, o valor atualizado do débito e o proveito econômico 

perseguido, nos termos do Art. 700 do CPC. 2.1. Rejeitada a preliminar 

concernente à ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, seja 

porque não se discute, no caso, o ajuizamento de ação de execução, seja 

porque o contrato de empréstimo bancário, acompanhado de extrato da 

evolução do débito, atende aos requisitos para o ajuizamento da ação 

monitória. 3. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827/RS, 

submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos 

contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória nº 2.170-01/2001. 4. As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação de taxa de juros a 12% 
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ao ano, consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, 

por meio do Enunciado n.º 596, segundo o qual "as disposições do Dec. 

22.626/33 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". 5. Para que seja aplicada 

multa por interposição de recurso protelatório é necessário que reste 

demonstrado o abuso do direito de defesa. 5.1. Não existindo abuso do 

direito, mas sim exercício legítimo do direito de defesa, não há que se falar 

em aplicação de multa, pelo fato de o recurso não poder ser considerado 

como meramente protelatório. 6. Apelo parcialmente conhecido e 

desprovido.” (TJ-DF 20170310003486 DF 0000308-65.2017.8.07.0003, 

Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 11/04/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/04/2018). Superada tal 

preambular, impede consignar que a ação monitória, em consonância com 

o artigo 700 do CPC/2015 “pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I. pagamento de quantia em dinheiro; II. A entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e III. O 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”. Com relação ao 

que se constitui em prova escrita hábil ao manejo da monitória, o 

doutrinador Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor, 45ª Edição, Editora Saraiva, 2013, p. 1076, cita os 

seguintes julgados: “A prova escrita, exigida pelo art. 1.102ª do CPC, é 

todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, 

permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do 

direito alegado” (RJ 238/67). “A prova hábil a instruir a ação monitória, a 

que alude o art. 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, 

necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua 

assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja 

suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca 

do direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não 

é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de 

dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido 

pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do 

magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado 

pelo autor.” (STJ-4ª T., REsp 925.584, Min. Luis Felipe, j. 9.10.12, DJ 

7.11.12).” No ponto, registro que, malgrado a requerida tenha manifestado 

irresignação quanto aos juros aplicados e correção monetária, o tema já 

foi objeto de análise pela Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, 

quando do julgamento do Recurso Especial n.º 1556834/SP, julgado sob o 

rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese de que a correção 

monetária deve ser aplicada a partir da data de emissão dos cheques, ao 

passo em que os juros de mora devem incidir a partir da data de primeira 

apresentação à instituição financeira ou câmara de compensação: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação".2. No caso concreto, recurso especial não 

provido”. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016). Nessa senda, 

vislumbra-se que a pretensão autoral comporta guarida, uma vez que foi 

instruída com cheques prescritos, de titularidade da requerida, a qual não 

negou a emissão dos títulos, como também não logrou êxito em demonstrar 

ao juízo a inexigibilidade das aludidas cártulas, sobretudo porque não 

comprovou a existência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos 

do direito do autor, ônus que lhe competia, em observância ao disposto no 

artigo 373, II, do CPC/2015. A propósito: “AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 

PRESCRITO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Na ação monitória 

embasada em cheque prescrito, não se exige do demandante a declinação 

da causa debendi, visto que é bastante para tanto a juntada do próprio 

cheque devolvido, cabendo ao embargante monitório o ônus da prova da 

inexistência do débito. Precedentes do STJ. JUROS MORATÓRIOS. Incidem 

a contar da primeira apresentação da cártula. Precedentes do STJ. 

Primeiro apelo desprovido e segundo provido.” (TJ-RS - AC: 70074711029 

RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 

06/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/12/2017). À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os embargos monitórios para CONVERTER o mandado inicial em executivo 

(artigo 702, §8º, do CPC/2015), razão pela qual, condeno a requerida ao 

pagamento dos valores estampados nos cheques constantes dos Ids n.º 

9558968 e n.º 9626493, os quais deverão ser atualizados monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de emissão, e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da data da primeira apresentação do título para 

compensação. Condeno a requerida 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, consignando que a exigibilidade de 

tais verbas fica suspensa, pois lhe concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, intime-se o credor a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005949-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES (ADVOGADO(A))

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GOLOMBIESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005949-33.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 14181704. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento 

do mérito, o Processo nº 1005949-33.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO movida por SCANIA BANCO S/A em face de LUIZ 

GOLOMBIESKI. 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: 1005272-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OURO BRANCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005272-03.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 14566272. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1005272-03.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

OURO BRANCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001075-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GUIRALDI BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001075-05.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 13412815. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1001075-05.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de MARIA 

APARECIDA GUIRALDI BEZERRA. Revogo a liminar concedida no ID nº 

11809129. 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: 1006643-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ FASSBINDER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006643-36.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 15326592. 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 1006643-36.2017.8.11.0015 – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA movida 

por EDUARDO LUIZ FASSBINDER em face de BANCO GMAC S/A. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerido, 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: 1013295-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHJEINY FERNANDA CASAGRANDE DA SILVA (RÉU)

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1013295-69.2017.8.11.0015 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO 

entabulada entre as partes, no ID nº 15654301, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do Processo 

1013295-69.2017.8.11.0015 – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CC 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA movida por CAMPO INCORPORADORA LTDA em face de 

DHJEINY FERNANDA CASAGRANDE DA SILVA, pelo prazo de dez dias. 

Decorrido o prazo da suspensão, se não houver manifestação das partes, 

certifique-se e voltem-me conclusos para extinção. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009291-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. A. F. (ADVOGADO(A))

E. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. F. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009291-52.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $1,500.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Tutela e Curatela]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Tutela e Curatela] Parte Autora: ELIZETE FAQUIM 

Parte Ré: LAIS MIRELA FAQUIM DE AZEVEDO 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, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder 

o cumprimento do mandado de intimação da penhora e avaliação, no bairro 

Maringá I, no valor de R$ 42,00 (Quarenta e dois reais), devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – complementação – escolher a opção emissão de guia 

complementação – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição do mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ., em conformidade com a r. decisão (ID 15544578). , 5 de 

outubro de 2018 Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-001 - TELEFONE: (66) 

3520-3800.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192941 Nr: 14654-13.2013.811.0015

 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: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLI LILIANE MARTINS - 

OAB:OAB/MT 18075-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada às fls. 42.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187860 Nr: 9156-33.2013.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBN, PBN, MCDSB, VBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte exequente Vanessa Barbosa Negreiros 

atingiu a maioridade civil (fl. 17), determino a sua intimação, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua 

representação processual, oportunidade em que deverá apresentar o 

calculo atualizado do débito, bem como realizar os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 347 de 429



 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253843 Nr: 83-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito (art. 485, § 1º, CPC).

2. Havendo manifestação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Sendo intimada pessoalmente e não se manifestando no feito, 

certifique-se e dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Caso não seja localizada, intime-se a parte autora, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

5. Após, vistas ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006865-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI (ADVOGADO(A))

CRISTIANO BONFIM DA SILVA (REQUERENTE)

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

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 6 8 6 5 - 6 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$50,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: CRISTIANO BONFIM DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo, manifestar-se à respeito da 

contestação apresentada. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,5 de outubro de 2018. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007947-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIDIO ROHDE (REQUERENTE)

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 7 9 4 7 - 7 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$1,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: ELCIDIO ROHDE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo, manifestar-se à respeito da contestação 

apresentada. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,5 de outubro de 2018. 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.: 182821 Nr: 3798-87.2013.811.0015

 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: DEVANIL MERLINO ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

cálculo judicial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 246135 Nr: 15946-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA BUOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

cálculo judicial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 179538 Nr: 310-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI AGUIAR

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente, para no prazo de 

05(cinco) dias, juntar aos autos os documentos pessoais da autora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002140-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO PERIN (EXEQUENTE)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002140-35.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MARCOS ROGERIO PERIN 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o PETITÓRIO de Id. Num. 14246835, eis que, 

não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o 

COMANDO JUDICIAL, Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do 

fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme pleiteado, devendo ser efetivado no valor do MENOR 

orçamento apresentado, qual seja, o acostado em Id. Num. 14246891 

(Farmácia Unimed Norte do Mato Grosso Coop. Trab. Médico), 

correspondente a 03 (três) meses de tratamento, conforme pedido médico 

de ID. 14246862, ou seja, 06 (seis) caixas do medicamento. Tal 

providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender 

pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 
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demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. II – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE 

NOTIFIQUE-SE a respectiva FARMÁCIA UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO COOP. TRAB. MÉDICO (Id. Num. 14246891), para que FORNEÇA 

o MEDICAMENTO (equivalente a 03 (três) meses de tratamento, ou seja, 06 

(seis) caixas do medicamento) vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no 

prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 10.494,55 (dez mil 

quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) 

correspondente a 01 (um) caixa do medicamento x 06 (seis) 

correspondente as doses necessárias à 03 (três) meses de tratamento = 

R$ 62.967,30 (sessenta e dois mil novecentos e sessenta e sete reais e 

trinta centavos) o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO. III - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no 

“Item alhures” e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 

da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal 

mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste 

acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. V - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009284-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSONILTON COSTA SANTOS (AUTOR(A))

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009284-60.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GERSONILTON COSTA SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Consoante se infere dos 

autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo REQUERIDO a DECISÃO 

PROFERIDA em Id. Num. 15453926, a qual determinou ao Requerido que 

disponibilizassem, IMEDIATAMENTE, à parte Requerente o MEDICAMENTO 

de que necessita, qual seja, “RILUZOL 50 MG – 60 COMPRIMIDOS, por 

mês”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de 

reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE, pessoalmente, o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO 

INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do 

ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, 

CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese da parte Autora sofrer 

sequelas ou falecer em razão do descumprimento ou cumprimento tardio 

da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se 

necessário, o presente como mandado. IV – Decorridos os prazos, em 

caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA 

dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CP). V – INDEFIRO o pedido de PRISÃO do 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, e do GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, eis que NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO 

CIVIL elencados pela Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos 

legalmente. “Nesse contexto, a competência para a decretação da prisão 

é exclusiva do Juízo criminal, no curso de procedimento criminal, não se 

podendo cogitar em prisão por ordem de Juiz no exercício da jurisdição 

civil, fora das hipóteses de prisão civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 

- CLASSE CNJ - 1269 - COMARCA DE SINOP). VI - INDEFIRO o PEDIDO de 

imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso 

em tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, 

como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste 

“decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via 

BACENJUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o 

meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem 

como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). VII – Por fim, quanto à alegação 

de “ausência do medicamento no comércio”, é do conhecimento deste 

Magistrado que existem farmácias nesta urbe que são atendidas por 

distribuidores do medicamento pleiteado. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

VALTER HERMILINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante juntou 

comprovante de endereço em nome de terceiro. A comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte reclamante. Posto isso, DETERMINO que a parte autora deve 

apresente, em 10 dias, sob pena de inépcia da inicial, o devido 

comprovante de residência em seu nome, tais como: contas de água, 

energia e/ou telefone. Caso a conta esteja em nome do cônjuge ou 

companheiro a parte reclamante deve apresentar, em conjunto, a certidão 

de casamento ou declaração de união estável com firma reconhecida em 

cartório. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

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: 8010051-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILDA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão/sentença de id 6685745 proferida nos autos, no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que será certificado 

pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, será expedido o competente ALVARÁ nos termos da 

determinação constante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009426-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI SANTANA DOS REIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JONAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1003646-80.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JONAS FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010296-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

CICERO DANTAS DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1010296-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CICERO DANTAS DE LIMA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013064-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013064-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO FERNANDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

CRISTIANE FRANCO DE OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000924-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE FRANCO DE 

OLIVEIRA DE MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011866-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011866-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: OSMAR BENEDITO DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. 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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013030-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANA LIMA SOUSA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1013030-67.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EDIANA LIMA SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

IVONETE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001003-52.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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 
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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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LUCELIA IZIDORO ROGOWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000958-48.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCELIA IZIDORO ROGOWSKI 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001672-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - 

Certifique se houve o trânsito em julgado da sentença proferida no feito. II– 

Em atenção ao noticiado em Mov. 15611410, de que a parte autora 

CLAUDINO FERNANDES DA SILVA não consegue entrar em contato com 

seu advogado há mais de 04 meses; considerando ainda que, embora a 

secretaria deste Juizado Especial tenha se diligenciado na tentativa de 

falar com o advogado constituído do promovente, não obteve sucesso; e 

considerando ainda que a promovida juntou aos autos comprovante de 

pagamento do débito exequendo, existindo valor a ser liberado em favor 

do exequente, decido: Intime o patrono do autor, através do sistema de 

Diário de Justiça Eletrônico (DJE), para que, no prazo de 10(dez) dias, se 

manifeste requerendo o que entender de direito, sobretudo indicando a 

conta bancária para levantamento da quantia depositada nos autos, sendo 

que decorrido o aludido prazo e verificada a inércia do douto causídico, 

será expedido alvará eletrônico em nome do promovente, em conta 

indicada em Mov. 15611410. III – Transcorrido o prazo alhures, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho 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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012952-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO 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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006295-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO NUNES PONCIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006295-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO NUNES 

PONCIANO REQUERIDO: VIVO S.A. 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 
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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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ADILSON RUFINI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1000917-81.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADILSON RUFINI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013855-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MAMEDE DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013855-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA MAMEDE 

DE MELO REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006287-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006287-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS DA CRUZ ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010413-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

MATHEUS DE MORAIS (REQUERENTE)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010413-37.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS DE MORAIS 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 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, 5 de outubro de 
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2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006388-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM FRANCIELLE MOREIRA ALEXANDRE (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL 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: 

1006388-78.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LILIAM FRANCIELLE MOREIRA 

ALEXANDRE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002104-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SIDNEI GONZAGA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

JONAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003647-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JONAS FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006569-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006569-79.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação indenizatória ajuizada por CLAUDENICE FRANCISCO DO 

SACRAMENTO em desfavor de VIVO S.A, colimando a exclusão do seu 

nome junto ao cadastro de inadimplentes, ante a inexistência do débito. 

Ocorre que em análise ao sistema PJe, constato outras demandas de n° 

1006568-94.2017.8.11.0015 e 1006567-12.2017.8.11.0015, onde figuram 

as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Deste 

modo, convém enfatizar que o número de demandas se presta apenas e 

tão somente como medida de valor indenizatório, não se tratando de fato 

distinto que autoriza a distribuição de uma reclamação isolada, neste 

sentido tem se orientado a jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos 

revela que o autor promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, 

qual seja, inclusão indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente 

a 43 negativações e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, 

sendo que o autor requer o pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão 

indenizatória, a propositura de demandas distintas para cada grupo de 

negativações induz litispendência, na medida em que as várias 

negativações se traduzem em desdobramento do mesmo fato, cuja 

unidade é impossível deixar de reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento 

de ações simultâneas com a referência a números de contratos diversos, 

mas provenientes do mesmo fato gerador, que poderiam levar o juízo a 

erro no tocante à suposição de que se tratasse de contratos distintos 

evidentemente deixa clara a violação aos deveres de probidade e boa-fé, 
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previstos no artigo 17, II e VI - circunstância que foi reconhecida no 

julgamento de primeiro grau, não obstante a Sentença tenha deixado de 

promover a aplicação da penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO 

no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, 

condenando o autor (recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o 

valor da causa, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá 

ser expedido ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as 

providências que entender necessárias".  (TJ-RJ -  RI : 

00010622120138190065 RJ 0001062-21.2013.8.19.0065, Relator : 

AYLTON CARDOSO VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de 

Publicação: 21/08/2014 11:30). Ex positis, frente à litispendência existente 

com reclamação anteriormente distribuída, INDEFIRO A INICIAL declarando 

extinto o presente processo sem julgamento de mérito. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se, 

registre-se, intime-se. .

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006947-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AL PERSONALIZA LTDA - ME (REQUERENTE)

FELIPE FERREIRA MORENO (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES OAB - 593.077.061-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006947-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AL PERSONALIZA LTDA - ME 

REPRESENTANTE: ALMIR GONCALVES REQUERIDO: SILVIO CESAR DA 

SILVA Vistos, etc. I - DEFIRO o pedido da parte requerente, 

concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para que informe novo endereço 

da parte requerida, eis que restaram infrutífera as demais tentativas de 

citação/intimação; II – Aportado petitório, CITE-SE e INTIME-SE o requerido 

para comparecimento à audiência de conciliação previamente designada 

para o dia 08/11/2018 às 14h15min, fazendo constar as advertências 

legais em caso de falta injustificada; III – Restando infrutífera a diligência 

alhures, INTIME-SE o requerente a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, tendo sido infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, intimo o(s) advogado(s) do(a) Exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do(a) Executado(a) passíveis 

de penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 

9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009601-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (ADVOGADO(A))

WEVERTON DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECANTO DA NATUREZA CENTRO DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIANA PERES VIEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, por conta de inconsistência das pautas, a audiência 

anteriormente designada fica redesignada para 31/10/2018 as 15:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006914-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOCELAINE DA SILVA (REQUERENTE)

JOCELAINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO (REQUERIDO)

SILVAN AURI BERTONCELLO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, por conta de inconsistência das pautas, a audiência 

anteriormente designada fica redesignada para 31/10/2018 as 15:15.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004244-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIMOLI PEDRO (REQUERENTE)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 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: 

1004244-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONARDO RIMOLI PEDRO 

REQUERIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Vistos, etc. I - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante, 

para comparecimento na audiência de conciliação a ser designada de 

acordo com a pauta deste Juízo, INTIMANDO-SE as partes para 

comparecimento; II - Advirto que, o não comparecimento do reclamante na 
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audiência designada, implicará na extinção do processo e, para parte 

reclamada, o não comparecimento, implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da 

Lei n. 9.099/95); III - Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo. Serve a presente como MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001184-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA COSTA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO 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: 

1001184-53.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLEIDE DA COSTA 

REQUERIDO: CLARO 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, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008360-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS ROBERTO PELIZON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008360-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AURORA S. GUERRA - 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: ENEIAS ROBERTO PELIZON Vistos, etc. I - 

DEFIRO o pedido da parte requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) 

dias para que informe novo endereço da parte requerida, eis que restou 

infrutífera a tentativa de citação/intimação; II - Com efeito, designe nova 

data para audiência de conciliação e, para tanto, expeça-se novo 

mandado de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ANTONOW DA SILVA (REQUERENTE)

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005760-89.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA ANTONOW DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a 

parte autora fora condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - 

De proêmio, DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO 

dos POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na presente fase 

processual; II – Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 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. IV – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONOR BELILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, na data de 02/10/2018 às 18:32 liguei nos telefones (6 5) 

99901-6673 e (65) 993008847, indicados na Manifestação ID 15702486, 

sendo que, consegui falar com Laercio Da Conceição, porém, ao realizar a 

minha identificação e na tentativa de proceder com a citação/intimação, o 

mesmo me interrompeu por diversas vezes com os dizeres que a ligação 

deveria ser em horário comercial, ao fim, não me deixou concluir a 

citação/intimação e acabou por encerrar a ligação. Certifico ainda, que, na 

data de 03/10/18, às 15:55, retomei a tentativa de ligação, porém, as 

tentativas caíram na Caixa Postal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PORTELA FRANCO (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000971-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO PORTELA 

FRANCO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a parte autora 

fora condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - De proêmio, 

DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO dos POLOS, 

tendo em vista a inversão dos polos na presente fase processual; II – 

Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte 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. IV – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013648-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SIMAO LOPES (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013648-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE SIMAO LOPES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. I – INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE quanto ao petitório 

retro e demais documentos, requerendo, ao final, o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito; II – Após de tudo 

CERTIFICADO, tornem os autos concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012498-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012498-08.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: LUIZ ANTONIO 

CAVALCANTE DA SILVA Vistos, etc. I - Considerando que nos Juizados 

Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da 

Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, até porque a sentença 

proferida nos autos não possui caráter terminativo, sendo possível a parte 

postular que novos atos sejam praticados, visando o adimplemento do 

débito exequendo; II – À vista disso, CITE-SE a executada VIA TELEFONE, 

no número indicado pelo exequente em ID. 12481373, nos termos do item 3 

do despacho de ID. 2259749; III – Restando infrutífera a diligência alhures, 

INTIME-SE o exequente a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira 

o que entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006426-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAISI FOGGIATO DAL POZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006426-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CARAFINE E CARAFINE LTDA 

- ME REQUERIDO: LAISI FOGGIATO DAL POZ Vistos, etc. I - DEFIRO o 

pedido da parte requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte requerida, eis que restou infrutífera a 

tentativa de citação/intimação; II - Com efeito, designe nova data para 

audiência de conciliação e, para tanto, expeça-se novo mandado de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. SINOP, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

WELLINTON SOUSA CAMPOS (REQUERENTE)

 

Intimação da parte exequente, a fim de que dê andamento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009352-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ALANA GRANELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 10439479) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 10451618). Ressai dos autos que a parte Requerente 

contratou os serviços da parte Requerida para a aquisição e instalação de 

vidros temperados; contudo, apesar de ter recebido parte do pagamento a 

parte Requerida quedou-se inerte em concluir a prestação do serviço. 

Ainda, demonstrou que enviou via AR (id nº 9285167) notificação à parte 

Requerida para que finalizasse a obra; contudo esta quedou-se inerte. 

Nos termos do art. 18, CDC quando o produto ou serviço apresente vício 

de qualidade é facultado ao fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para 

que este adote as providências necessárias para saná-lo. Uma vez 

provado nos autos que a parte Requerida deixou transcorrer in albis seu 

prazo legal, surge para o consumidor o direito em optar por uma das 

alternativas legais previstas no art. 18, §1º, CDC; tendo, notoriamente, a 

parte Requerente optado pela restituição da quantia paga acrescida de 

eventuais perdas e danos (art. 18, §1, II, CDC). Aliás, o prejuízo material 

encontra-se documentalmente comprovado nos autos pelos recibos (id nº 

9285167) onde consta a contratação de terceira empresa para proceder 

com a remoção do produto com vício de qualidade na instalação e seus 

respectivos reparos. Quanto aos danos morais o pedido da parte 

Requerente não comporta acolhimento. Nos termos do art. 18, CPC: 

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”; contudo, a parte Requerente em 

sua exposição fática, deixa claro que a alegada vítima da cobrança foi sua 

esposa. Ora se a parte Requerente não foi a vítima da cobrança, ao 

formular pedido de danos morais em decorrência da cobrança que seu 

cônjuge recebeu é pleitear em nome próprio direito alheio. Neste diapasão, 

se a esposa da parte Requerente sofreu ofensa à sua honra deverá ela 

promover a respectiva ação. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte 

Requerida a restituir à parte Requerente a importância de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) referente aos valores já adimplidos, bem 

como a pagar a importância total de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais) referente aos valores gastos pela remoção do produto 

viciado, todos os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de seus 

respectivos pagamentos e com a incidência de juros legais a partir da 

citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Quanto aos vidros instalados e posteriormente 

removidos, deverá a parte Requerente coloca-los à disposição da parte 

Requerida, para que esta querendo proceda com o recolhimento do 

produto à suas custas. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012748-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

DEORGENES FREDY RAMME (EXEQUENTE)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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8012748-41.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DEORGENES FREDY RAMME 

EXECUTADO: MARTA PROENCA Vistos, etc. 1.TORNO sem efeitos a 

decisão de Mov. 10101436, uma vez que equivocada. 2. No mais, DEFIRO 

o pedido do exequente em ID. 9664521, com efeito, expeça-se edital para 

intimação da executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e 

publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

para querendo ofereça embargos no prazo estipulado no artigo 915 do 

Código de Processo Civil, acerca da penhora via BACENJUD efetivada em 

suas contas bancárias. Apresentada a defesa da executada, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; Caso contrário, quedando-se inerte a executada, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito 3. Sem prejuízo do acima 

exposto, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto o resultado da pesquisa realizada via RENAJUD, cujo 

extrato segue anexo; Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE a 

executada, 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; 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 da executada 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013891-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLOS SOARES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(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. 1000055-76.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $10,350.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCINEIA PINTO DA SILVA Endereço: RUA HOLANDA, 179, QD. 17 

L18, LOTEAMENTO MENINO JESUS I, SINOP - MT - CEP: 78559-082 POLO 

PASSIVO: Nome: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

GUARAPARI EIRELI Endereço: AVENIDA DOS JACARANDÁS, 2964, 

GUARAPARI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, SETOR INDUSTRIAL, SINOP 

- MT - CEP: 78557-094 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: 13:00 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007983-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

VIAVEL CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCILDES PEREIRA DOS SANTOS 78411424120 (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. 1007983-15.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $3,337.08 ESPÉCIE: [CHEQUE]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: VIAVEL CONTABILIDADE LTDA - ME Endereço: AVENIDA DOS 

TARUMÃS, 1873, - DE 1630 A 2112 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-090 POLO PASSIVO: Nome: ROCILDES PEREIRA 

DOS SANTOS 78411424120 Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO PEREIRA, 

557, SETOR BURITI, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 

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: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 
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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, 5 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: 1011497-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MADALENA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (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. 1011497-73.2017.8.11.0015 Valor da 

causa: $12,108.56 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MADALENA MACHADO Endereço: Inexistente, CHÁCARA 25, 

Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: NOVARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Endereço: RUA 

DAS AVENCAS, 1601, SALA B, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-210 Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA 

LIMA, 3477, 9 ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 

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: 14:15 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, 5 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: 1012653-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU PROCESSO n. 1012653-96.2017.8.11.0015 Valor da causa: 

$12,057.87 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSÓRCIO, 

FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEANDRO CARLO DA SILVA 

FARIA Endereço: AVENIDA DOS PINHEIROS, 258 A, - DE 170 A 274 - 

LADO PAR, PARQUE DAS ARARAS, SINOP - MT - CEP: 78550-478 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA 

Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04344-020 Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Endereço: RUA 

VOLKSWAGEN, 291, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-020 

Senhor(a): REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 359 de 429



BANCO VOLKSWAGEN S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/10/2018 Hora: 14:30 , a 

ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

SINOP, 5 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006290-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS & LAURINDO LTDA - ME (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. 1006290-59.2018.8.11.0015 Valor da 

causa: $3,457.44 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - DE 3699/3700 A 

4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-348 

POLO PASSIVO: Nome: ASSIS & LAURINDO LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 5435, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - 

CEP: 78550-408 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: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). SINOP, 5 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291499 Nr: 3226-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDA, WQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:

 Código n° 291499

Vistos,

 Defiro o pleito da Defesa do acusado Weider Chamos de Arruda, exarado 

na petição de fl. retro, na forma como requerido, nos termos da decisão de 

fl. 1036.

Notifique-se a Defesa.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153630 Nr: 1682-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERO FREITAS APARECIDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMERO FREITAS APARECIDO, Rg: 

2001857-6, Filiação: Jair Aparecido e Rosa de Freitas Aparecido, data de 

nascimento: 14/08/1989, brasileiro(a), natural de Porto dos Gauchos-MT, 

convivente, tratorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do Réu Romero Freitas Aparecido para 

ciência da sentença condenatória..

Sentença: Ação Penal nº 1682-79.2011.811.0015 – Código 

153630Au to r :M in i s té r i o  Púb l i coRéu :  ROM E R O  F R E I T A S 

APARECIDODefensor Público: Dr. Julio Vicente Andrade Diniz 

SENTENÇAVistos, O acusado ROMERO FREITAS APARECIDO, 

devidamente qualificado nos autos, respondeu, perante o Juízo da Primeira 

Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à Ação Penal nº 

1682-79.2011.811.0015, sendo-lhe atribuída a prática do homicídio 

qualificado e furto simples em face da vítima Josimar Marcos de Oliveira.A 

ação penal teve seu trâmite normal, até que, em juízo provisório de 

admissibilidade da culpa, decidiu-se pela submissão do acusado a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri. O réu foi intimado da 

decisão de pronúncia, conforme consta às fls.176.Submetido a julgamento 

na data de hoje, o Egrégio Tribunal do Júri reconheceu, na primeira série 

de quesitos, a materialidade e autoria do crime de homicídio. No terceiro 

quesito, os senhores jurados votaram, por maioria, contra a absolvição do 

réu, tendo em seguida reconhecido a ocorrência das qualificadoras do 

motivo torpe, da dissimulação e da traição.Na segunda série de quesitos, 

referente ao crime de furto simples, o Colendo Conselho de Sentença, por 

meio de votação sigilosa, reconheceu a materialidade e autoria delitivas. 

No terceiro quesito, os senhores jurados votaram, por maioria, contra a 

absolvição do réu.Com essas considerações, CONDENO o acusado 

ROMERO FREITAS APARECIDO, brasileiro, convivente, tratorista, natural 

de Porto dos Gaúchos/MT, nascido aos 14/08/1989, filho de Rose de 

Freitas Aparecido e Jair Aparecido, atualmente em local incerto e não 

sabido, nas penas do art. 121, §2º, I e IV, e art. 155, caput, ambos do 

Código Penal.Passo a individualizar-lhe a pena:Quanto ao crime de 

homicídio qualificado Atenta ao princípio constitucional da individualização 

da pena, analiso as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, diante 

da natureza do crime homicídio triplamente qualificado, reconhecido pelo 

Egrégio Tribunal do Júri, considerando como preponderantes as 

seguintes:Com relação à culpabilidade, normal à espécie, nada tendo a se 

valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do 

condenado. Verifico também que ele não registra antecedentes criminais. 

Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não 

existem elementos nos autos para aferi-las. O motivo do crime se 

constituiu na torpeza da conduta, eis que o réu praticou o delito em virtude 

de um mau negócio realizado com a vítima. No tocante às circunstâncias, 

estas devem ser valoradas negativamente, considerando que o acusado 

utilizou-se de dissimulação, bem como de traição para ludibriar a vítima, 

levando-a a local ermo com o pretexto de devolver a quantia devida no 

negócio e a golpeou pelas costas. Em relação às consequências do crime, 

verifico que são graves, entretanto, inerentes ao tipo penal.Ressalto, por 

oportuno, que ante o reconhecimento de três qualificadoras pelos jurados, 

uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à torpeza com que o réu 

pretendeu a morte da vítima e outras duas relacionadas ao meio de 

execução do delito, referentes à dissimulação e à traição, a primeira 

servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de 

fixação da pena, enquanto a segunda e a terceira serão utilizadas como 

circunstâncias judiciais negativas, para majorar a pena-base, no patamar 

de 1/6 (um sexto) cada circunstância, conforme preleciona a 

jurisprudência .Diante de tais considerações quanto às circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Na segunda fase, incide a 

circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, 

inciso III, “d”, do CP, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), 

alcançando o patamar de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão. Finalmente na terceira fase de dosagem da pena, não 

vislumbro a incidência de causas de diminuição nem aumento, de modo 

que, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão. O acusado cumprirá a pena inicialmente no regime 

fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.De 

acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o 

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de 

prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial 

do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Quanto ao 

crime de furto simplesPor imperativo legal, passo à análise das 

circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal: No 

tocante à culpabilidade, verifica-se que a conduta do réu se exteriorizou 

pela simples consciência da infringência da norma penal, nada tendo a se 

valorar. Verifico que ele não registra antecedentes criminais. Quanto à 

conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem 

elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, 

observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem 

atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, contudo, são 

inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime 

também são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em 

nada influenciou na prática delituosa.Diante de tais considerações quanto 

às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 

em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Na segunda fase, 

incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no 

artigo 65, inciso III, “d”, do CP, mas, tendo em vista que a pena-base foi 

fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância a Súmula 231, 

do STJ, razão pela qual mantenho na segunda fase a pena anteriormente 

dosada.Finalmente, na terceira etapa da dosimetria, verifico que não 

incidem causas de diminuição nem aumento, motivo pelo qual torno 

definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.O acusado cumprirá a pena no regime aberto, nos termos do art. 33, 

§ 2º, alínea “c”, do Código Penal.A teor do artigo 69, do CP, somando–se 

as penas acima aplicadas, encontra-se a pena de 14 (quatorze) anos, 07 

(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.O 

regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, conforme preceitua 

o artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.No que tange à prisão do réu, 

verifico que existe mandado de prisão expedido em seu desfavor, ainda 

não cumprido, pelo que mantenho a ordem de prisão, eis que inalterados 

os motivos ensejadores, considerando, ainda, que o réu encontra-se em 

lugar incerto. Quanto ao aparelho celular apreendido (fl. 86), determino a 

destruição do bem, tendo em vista que não interessa mais ao processo, 

nem é passível de doação.Deixo de condenar o réu no pagamento das 

custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública.Transitada 

esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação, 

expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente. 

Após, ao arquivo com as cautelas de praxe.Intime-se o réu, por meio de 

edital, nos termos do artigo 420, parágrafo único, do CPP. Publicada no 

Plenário da Sede da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, desta 

Comarca de Sinop/MT, no dia 24 de maio, às 12h05min.Saem as partes 

intimadas para os efeitos recursais.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza 

de Direito Presidente do Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 19 de setembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia 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.: 337473 Nr: 3796-54.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON BORGES DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 
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OAB:17.335-MT

 Vistos.

 1 - Ciente acerca da distribuição dos presentes autos nesta Vara de 

Execuções Penais.

2 - Nesse diapasão, designo audiência admonitória para 17 de outubro de 

2018, às 14h00min, com a finalidade de estabelecer a forma de 

cumprimento da pena em regime semiaberto nesta Comarca.

 3 - Cientifiquem-se o Promotor de Justiça e a defesa acerca da audiência.

 3 - Intime-se o reeducando para comparecer à solenidad observando-se 

o endereço indicado nos autos às fls. 101, o qual, inclusive deverá ser 

atualizado no sistema APOLO.

5 - junte-se FAC em nome do reeducando, obtida por meio do Sistema 

Apolo.

 Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 167219 Nr: 2066-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCISCO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que intimo o advogado do réu para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos acerca dos documentos novos juntados.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186456 Nr: 7639-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETNL-M(BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CÉSAR PADOVAN 

(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DIAS VILLA, 

para devolução dos autos nº 7639-90.2013.811.0015, Protocolo 186456, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005526-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1005526-49.2017.8.11.0002; Valor causa: $937.00; Tipo: Cível; Espécie: 

INTERDIÇÃO (58)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

Tutela e Curatela]; Certifico que o termo de compromisso de curatela é 

expedido quando do comparecimento do curador à secretaria, tendo em 

vista que deve constar data e hora do comparecimento e presença do 

mesmo, sendo assim, razão pela qual, intimo o curador, por meio de seu 

advogado, para que compareça a esta secretaria no prazo legal, para 

prestar compromisso.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 231051 Nr: 11164-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.E.S.A ,REP P/S/ GENITORA MAQUECELY DELFINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN BARBOSA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA (FAUSB) 

- OAB:14230, INGRID DE SOUZA EICKHOFF ( FAUSB) - OAB:10216, 

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA (FAUSB) - OAB:15080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a resposta do Ofício (fls. 69), intimo a parte 

autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 285242 Nr: 4311-31.2012.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICR, FFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPÍRITO 

SANTO - OAB:7463

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente às fls. 130, estes autos devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos em que Isabely 

Costa Rodrigues, representada por sua genitora franciely Fernanda da 

Costa, promove em desfavor de José Ricardo Rodrigues.

defiro à exequente e ao executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC).

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Notifique-se o ilustre representante do Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 435835 Nr: 4533-57.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSBDC, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Tendo em vista a informação de endereço do executado à fl. 39, 

INTIME-O, na forma do artigo 513 §2º do CPC, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

II- Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

III- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 
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de advogado de dez por cento.

IV- Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 

proceda-se de imediato à penhora de bens (art. 831 do CPC) e a sua 

avaliação com obediência à ordem preferencial do art. 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 841, CPC).

V- Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 VI- Intime-se.

VII- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 299791 Nr: 20422-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSZDS, GIRANNY LALESKA ZANCA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de fl. 174.

II- Redesigno audiência de conciliação para o dia 08/11/2018, às 16:15 

horas.

III- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 347663 Nr: 13991-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBP, NELCIMARA BACK PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI PEREIRA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICADO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e ante o parecer favorável do Ministério Público, 

converto o feito em arrolamento sumário e homologo a partilha amigável 

(arts. 653 e 659, do NCPC) de fls. 83/84, julgando por sentença para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o presente arrolamento dos bens 

deixados por Wanderlei Pereira Neiva, atribuindo aos nela contemplados, 

os respectivos quinhões ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados.Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em 

julgado e apresentada a certidão negativa expedida pela PGE, expeça-se 

o competente formal de partilha e alvará(s), na forma 

convencionada.defiro às partes os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC).Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Publique-se.Intime(m)-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333672 Nr: 2244-25.2014.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMB, MFMAB, AFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAHDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17.688/MT, EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - 

OAB:24800/O, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 

7102-B, Vânila Judith Correa de Matos Segatto Pereira - 

OAB:24873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Da análise dos autos, verifica-se que as diligências determinadas no 

sentindo de se proceder a citação do executado mostraram-se 

infrutíferas. Assim, defiro a citação por edital, conforme requerido à fl. 96, 

com prazo de 30(trinta) dias.

 II- Se decorrido o prazo de citação editalícia sem defesa do executado, 

nomeio, desde já, curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

univag, para apresentar defesa no prazo legal, em conformidade com o 

artigo 72, inciso II do CPC.

III- Conste do edital de citação o valor do débito atualizado..

IV- Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007334-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

S. M. P. (TESTEMUNHA)

F. R. D. S. (TESTEMUNHA)

K. M. F. (TESTEMUNHA)

 

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 DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1007334-55.2018.8.11.0002 Valor da causa: $954.00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

CREUZA PEREIRA AGUIAR POLO PASSIVO: Nome: PEDRO DE SOUZA 

AGUIAR 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. RESUMO DA INICIAL: Alega a Requerente que 

casou-se com o Requerido em 25/07/1960, que durou cerca de 16 anos e 

estão separados há cerca de 44 anos. Tiveram 2 filhos, maiores e 

capazes. Não adquiriram bens. Requer a procedência da ação com a 

decretação do divórcio e voltar a usar o nome de solteira. DECISÃO: 

"Vistos.I-Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.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 curador especial um(a) dos Defensores Públicos oficiantes 

nesta Comarca, para contestar a presente ação no prazo legal.VI- 

Concedo à requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).VII- 

Cumpra-se." 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 
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da Lei. Eu, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007046-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. D. S. (REQUERENTE)

J. G. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. M. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007046-10.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. A parte autora deve carrear aos 

autos a sua certidão atualizada de nascimento ou certidão de casamento 

com averbação de separação ou divórcio, comprovando a inexistência de 

impedimento ao reconhecimento da união estável, bem ainda encartar nos 

autos cópia dos comprovantes de seus rendimentos, atualizados, para 

que seja possível a análise do pedido de AJG formulado na exordial. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 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

 Certifico que designo o dia 09/novembro/2018 Às 15horas para 

realização da audiência de conciliação

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007863-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. O. A. (AUTOR(A))

L. M. D. C. (ADVOGADO(A))

J. M. F. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIENE OLIVEIRA DA SILVA OAB - 650.514.911-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1007863-11.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Decurso de Prazo (E) Impulsionamento Certifico que o 

requerido (citado em cartório e advertido em audiência) deixou transcorrer 

o prazo legal dia 14 de março de 2018 sem contestar a ação. Pelo 

exposto, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos à parte autora para em 15(quinze) dias manifestar 

pelo que entender de direito. Oportunamente, acerca da Manifestação sob 

ID12038817 e considerando documento sob ID11836280, informo que 

cabe à parte autora indicar o atual e correto endereço do empregador do 

requerido para nova tentativa de intimação. VÁRZEA GRANDE, 5 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO (ADVOGADO(A))

T. N. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (REQUERIDO)

ELAINE MARIA PEDROSO SOARES (REQUERIDO)

ANA ISABEL PEDROSO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUZIA MARTINS DOS SANTOS OAB - 459.532.441-34 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1001932-61.2016.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

16:30horas. Desde já observando que a intimação do autor para audiência 

será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º/CPC). Várzea 

Grande/MT, 5 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004623-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20(vinte) dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS. PROCESSO n. 

1004623-48.2016.8.11.0002 Valor da causa: $244.82 ESPÉCIE: [Alimentos]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: NELCIENE 

APARECIDA DE ARRUDA POLO PASSIVO: CARLOS ALBERTO BENTO 

GOMES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito; sob pena de 

extinção (art.485, inciso III, §1º/CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 5 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001888-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO LUIZ TURMINA MAZZOCHIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20(vinte) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS. PROCESSO n. 

1001888-42.2016.8.11.0002 Valor da causa: $745.64 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: MARISETE 

RODRIGUES PEREIRA POLO PASSIVO: ARNALDO LUIZ TURMINA 

MAZZOCHIN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promover andamento ao feito; sob pena de 

extinção. (art. 485, III, §1º/CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 5 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005327-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LUCIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO DOS SANTOS SILVA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005327-90.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando o Ato Ordinatório sob 

Id14995238, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

oportunizo vistas à inventariante para apresentação das primeiras 

declarações no prazo de 20(vinte) dias. VÁRZEA GRANDE, 5 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008205-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. P. (REQUERENTE)

R. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008205-85.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELISETE REGINA PRUDENTE 

REQUERIDO: GASPAR JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Carta 

Precatória cuja finalidade é dar cumprimento a decisão exarada no bojo do 

Processo de n. 0000611-2003.8.26.0484, oriundo do Juízo da Comarca de 

Promissão/SP. Contudo, denota-se dos autos que a presente missiva veio 

desacompanhada dos documentos necessários para instruí-la, conforme 

determina o art. 260, III, do CPC/2015. Assim, INTIME-SE o causídico 

peticionante, para que este proceda a devida regularização na forma 

supramencionada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Procedida a regularização na forma pretendida, 

certifique-se a autenticidade da missiva e, se for o caso, CUMPRA-SE o 

deprecada, SERVINDO à presente como Mandado, ou expedindo-se o 

necessário. CUMPRIDO o ato, devolva-se ao juízo de origem, com as 

baixas e anotações de praxe. Resultando NEGATIVO, intime-se a parte 

interessada nos termos do art. 1.213 da CNCGJ, in verbis: Art. 1.213 – 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. Quedando-se inerte, CERTIFIQUE-SE, 

dê-se as baixas e anotações de praxe e, por fim, devolva-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 409075 Nr: 16156-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFSDJ, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Alvarenga Viana - 

Estagiária - OAB:19720/E, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 5645, Wanderson Augusto A. de Souza/UNIVAG - 

OAB:17297/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no art. 98 do CPC/2015.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por LUIZ FELIPE SILVA 

DE JESUS, representado por sua genitora, Sr.ª GREICE FÁTIMA DA SILVA, 

em face de LUIZ RAMOS DE JESUS, pelo rito da coerção pessoal.

Contudo, denota-se dos autos que o exequente visa a cobrança de 

prestações que ultrapassam as três últimas, em conformidade com o 

descrito na petição de fls. 72/74.

A luz do que preconiza a Súmula 309 do STJ, a execução pelo rito da 

prisão deve compreender tão somente as 3 (três) últimas prestações 

anteriores ao pedido, senão vejamos:

Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

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.

Cumprida a determinação supracitada, volva-me os autos conclusos.
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Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 352313 Nr: 17548-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os 

respectivos termos de renúncia dos herdeiros CLEODICE DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS e LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, dando integral 

cumprimento a determinação contida à fl. 59f/v.

Cumprida a determinação supracitada, volva-me os autos conclusos, do 

contrário, determino a remessa do presente feito ao arquivo, com baixa e 

anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver cumprimento 

desta determinação em sua integralidade.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 352295 Nr: 17532-13.2014.811.0002

 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: MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB, WCDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Rocha - 

OAB:8.004/SP, BRUNO HENRIQUE ROCHA - UNIVAG - OAB:8004 

OAB/MT, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Eguinaldo Erick Souza Siebra - 

OAB:18774/E, Eguinaldo Erick Souza Siebra - estagiário - 

OAB:OAB/MT 18774-E, VANIA MIRANDA NEVES DE 

SOUZA-ESTAGIARIA - OAB:18055-E

 DELIBERAÇÃO: HOMOLOGO o pedido de desistência; Por conseguinte 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC/2015. Com a preclusão, dê-se baixa e demais anotações 

de praxe. Por fim, arquive-se. Publicado em audiência, os presentes saem 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 386872 Nr: 3226-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA FIGUEIREDO MARTINS, JORGE NEPOCENO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:OAB/MT 16768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino que a Inventariante traga aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, do CPC/2015, a 

documentação que comprove a quitação do bem que se pretende partilhar 

ou adjudicar, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.Após o decurso 

de prazo, CERTIFIQUE-SE e volte-me concluso, do contrário, desde já 

ORDENO a remessa dos autos ao arquivo, com baixa e anotações de 

praxe, retomando seu curso somente após cumprida esta 

determinação.Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 217257 Nr: 12619-95.2008.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSF, LFDSF, DRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16.806-A

 Vistos etc.

 Acolho in totum o parecer Ministerial de fl. 210, razão pela qual REVOGO 

O DECRETO PRISIONAL DO EXECUTADO EDVALDO FARIAS DA SILVA, 

bem como SUSPENDO o presente feito até que seja efetuado novo cálculo 

pelo contador judicial, incluindo-se as parcelas que venceram no curso do 

processo, desde outubro de 2012.

Por ora, expeça-se o competente Alvará de Soltura, para que coloque 

imediatamente o executado EDVALDO FARIAS DA SILVA em liberdade, se 

por outro motivo não estiver preso.

Se necessário, CUMPRA-SE pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a 

presente decisão como Alvará de Soltura.

Cumprida as determinações supracitadas, remeta-se ao contador para a 

atualização e, em seguida, manifestem-se as partes no prazo comum de 

10 (dez) dias o que de direito.

Após, ouça-se o MPE e imediatamente concluso.

Ainda, determino a expedição de ofício à Conta Única do Poder Judiciário, 

para que seja procedida vinculação dos valores depositados à fl. 209 ao 

presente feito.

A parte exequente deverá indicar os dados bancários para levantamento 

dos valores depositados nestes autos, e caso a opção seja pelo 

levantamento na conta da Advogada constituída, deverá ser apresentada 

procuração com poderes especiais, consoante o disposto no art. 105 do 

CPC/2015.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 217259 Nr: 12618-13.2008.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSF, LFDSF, DRFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Kátia Benevides Viegas - 

OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETI - OAB:12.948/MT, OLIVIA 

FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GARCIA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16806/A

 Vistos etc.

 Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas nos autos em 

apenso (Código n. 217257), para análise em conjunto dos pedidos de fls. 

142/145.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008230-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEDS PEDRO MARTINS (ADVOGADO(A))

BENEDITO DANIEL DOS REIS FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

3º tabelionato de notas e ofício de registro civil das pessoas naturais de 

Cuiabá (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008230-98.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO 

DANIEL DOS REIS FILHO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 3º TABELIONATO 

DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE 

CUIABÁ Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. n. 15389541 e 

recebo o feito no estado em que se encontra. Defiro a gratuidade de 

justiça postulada, com escoro no art. 98 do CPC/2015. Nos termos do art. 

178, I, do CPC/2015, ouça-se o representante do Ministério Público e, em 
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seguida, conclusos. Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009001-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE WILZEM MACOTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009001-76.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE DA SILVA DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará 

Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto por MARLENE DA SILVA 

DOS SANTOS, para levantamento dos valores deixados em uma conta 

junto à Caixa Econômica Federal, da qual o de cujus JOSÉ MIGUEL DOS 

SANTOS NETO era titular. Denota-se dos autos através da certidão de 

óbito acostada no id n. 15705451– pág. 1, indicativos de que o de cujus 

deixou bens a inventariar, o que por certo inviabiliza a pretensão trazida 

alhures, face há vedação contida no art. 2.º da Lei 8.858/80. Destarte, 

DETERMINO que a requerente proceda à emenda à inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC/2015, trazendo aos autos, cópia da Certidão Negativa da 

Inexistência de Bens em nome do de cujus, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumprida a emenda a inicial, oficie ao INSS (Instituto Nacional da 

Seguridade Social), buscando informativos se há outros 

beneficiários/dependentes do de cujus, o que também deverá ser 

informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 

presente decisão. Oficie também à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

requisitando demonstrativo dos valores depositados na instituição, em 

nome de JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS NETO, inscrito no RG n.º 0103586-0 

SSP/MT, e no CPF n. 209.523.331-04, o qual deverá ser informado no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento desta, sob pena de incidir 

no crime do art. 330 do Código Penal Brasileiro. Instrua o ofício com cópia 

dos documentos do de cujus contidos na inicial, para subsidiar as 

informações solicitadas. Intime-se. Oficie-se. Com aporte aos autos, 

conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000213-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADRIELSON JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000213-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRIELSON JESUS DA SILVA RÉU: LOJAS RENNER S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

DALVA NUNES REGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação e a impugnação foram 

anexada tempestivamente, Impulsiono para a intimação das partes sob as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004066-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAMACENO BUSS (EXEQUENTE)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 15009975.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003222-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALILA GARCIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 13494328.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004788-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA - EPP (AUTOR(A))

JOEVERTON SILVA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO DIAS NETO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 13012263.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004334-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAIAO MIGUEL (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação ID n. 14485060/seguintes é 

tempestiva. Outrossim, procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a mencionada 

contestação, no prazo de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001190-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

CREUSA DE ALMEIDA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

K. M. D. A. M. (REPRESENTADO)

KUYTTH MAYARA DE ALMEIDA MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO)

K. M. D. A. M. (REPRESENTADO)

K. M. D. A. M. (REPRESENTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

impugnação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003596-59.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA VITAFARMA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ATAIDE RODRIGUES DA TRINDADE JUNIOR (EXECUTADO)

ANTONIA PERUGINI TRINDADE (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

carta devolvida

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 374103 Nr: 22373-51.2014.811.0002

 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: CRRQ

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

SEGURO DPVAT S/A

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte para apresentar o CPF do 

autor para confecção do alvará

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427282 Nr: 25817-58.2015.811.0002

 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: SUZI ELAINE SALLES BEZERRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da CUSTA judiciária no valor 

R$ 413,40 e da TAXA judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls.158, 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.: 380023 Nr: 26739-36.2014.811.0002

 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: DOMINGOS PACHECO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU BMG CONSIGNADOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 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$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23, conforme cálculo de fls.79, 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.: 407108 Nr: 15184-85.2015.811.0002

 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: EDICEIA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:MT 13.279, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da CUSTA judiciária no valor 

R$ 413,40 e da TAXA judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls.154, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008922-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

DILEMIR LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008922-97.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DILEMIR LIMA SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 14/11/2018, às 11:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 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 o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008928-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008928-07.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 14/11/2018, às 11:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 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 o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009019-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Waldex Moreira de Mattos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009019-97.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: WALDEX MOREIRA DE MATTOS Vistos... Em que pese se 

tratar de Ação Civil Pública, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em 

favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta 

Comarca, para onde o processo deverá ser distribuído. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009089-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009089-17.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: A N DE AQUINO 

GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME Vistos... Considerando o 

teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 

30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário na 

Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009093-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS (REQUERENTE)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREFLEX PRE MOLDADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009093-54.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS REQUERIDO: 

CONCREFLEX PRE MOLDADOS LTDA - EPP Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009085-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA (AUTOR(A))

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA 

(ADVOGADO(A))

WEVERTON DE SIQUEIRA BATISTELLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA (RÉU)

PAULO SOARES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009085-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA, WEVERTON 

DE SIQUEIRA BATISTELLA RÉU: PAULO SOARES DE ALMEIDA, IVONETE 

VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA Vistos... Por verificar a existência de uma 

ação tramitando junto à 3ª Vara Cível desta Comarca, que se julgadas 

separadamente podem causar risco de prolação de decisões conflitantes 

e contraditórias, necessário se faz o envio destes autos àquele juízo. 

Dessa forma, CONHEÇO DA CONEXÃO DE AÇÕES, DECLARANDO ESTE 

JUÍZO COMO INCOMPETENTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA 

PRESENTE AÇÃO, POR PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL 

DESTA COMARCA. Por consequência, nos termos do art. 55, §3º do CPC, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde estes 

autos deverão ser encaminhados e redistribuídos em apenso ao feito n.º 

1002255-32.2017.8.11.0002, após as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008571-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

WAGNER EGUES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CARLOS NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008571-27.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WAGNER EGUES RODRIGUES RÉU: NILSON CARLOS 

NASCIMENTO Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar em sede de liminar, o que o requerido transfira para seu nome 

o veículo aqui discutido. São requisitos para a concessão das tutelas de 

urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 
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demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Nesse aspecto, da análise dos autos, em que 

pese as alegações do autor quanto a venda do veículo aqui discutido, 

verifico que este não juntou o contrato de compra e venda, carecendo 

portanto, a princípio da probabilidade do direito. Assim, por verificar que o 

autor não comprovou de forma eficaz ser portador dos requisitos 

necessários para concessão da medida, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. 

A fim de estabelecer a autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

§4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o 

dia 28/11/2018 às 08:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 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 ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002168-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIO DE PAULA NUNES (AUTOR(A))

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002168-13.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

DIO DE PAULA NUNES RÉU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. S E N T E N Ç 

A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por DIO DE 

PAULA NUNES, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: 

Alega que ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma 

restrição de crédito em seu nome, de R$ 130,00, referente ao contrato n.° 

0396632895CT, lançada pela ré. Afirma ser indevido o apontamento por 

não possuir relação com a ré passível de existir débitos, pelo que requer a 

concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados 

em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Junta instrumento procuratório à Id. 

nº1971657 e documentos às Ids. 1971663, 1971662, 1971661. À Id. nº 

2039657 concedi a tutela para baixa da restrição. Citada, a ré ofertou 

contestação à Id. nº 4311483, argumentando que só tomou conhecimento 

do problema após ajuizamento desta ação, não tendo a parte autora 

procurado nenhum dos canais de atendimento disponibilizados pelo réu 

para a solução dos conflitos, a fim de evitar o litígio. Entende não ter 

ocorrido danos morais, requer sejam julgados improcedentes os pedidos, 

juntando procuração e substabelecimento à Id. nº 4311484 e os 

documentos. Da contestação manifestou-se a autora à Id. nº 4363666. Em 

que pese o requerimento da autora quanto à juntada de documentos para 

melhor esclarecer os fatos, entendo desnecessária, vez que os 

elementos nos autos são suficientes para formar meu convencimento. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta ação antecipadamente 

por entender serem suficientes os documentos juntados. DOS FATOS As 

argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem 

ser acolhidas. Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada 

a ré a defender-se, deveria ter apresentado em sua defesa, assim como, 

na instrução, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi 

realizada pela parte autora. Ora, em se tratando de uma afirmativa da 

parte de que não realizou tal contratação, caberia à empresa comprovar 

que sim e mostrar tal situação em juízo, olvidando-se, também, que por 

tratar-se de alegação de cunho negativo o ônus lhe cabia. Deixando a ré 

de apresentar prova contrária à alegação, os fatos tornam-se 

incontroversos, levando à presunção de que a dívida é fraudulenta e que 

concorda com as alegações inaugurais. A ré, em sua genérica 

contestação que não adentra em nada quanto à relação negocial, 

limitou-se alegar que procedeu com as baixas das restrições, contudo, 

não trouxe uma tela sistêmica qualquer, contrato, endereço, áudio, 

documentos pessoais utilizados na contratação ou qualquer outro 

elemento de prova que me pudesse concluir que foi o autor quem de fato 

contratou e utilizou os serviços. Inclusive, sequer indica qual o contrato 

firmado. Logo, por impossível afastar alegação da parte autora de que não 

contratou os serviços. Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se 

realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que 

sim, pois o fato da ré autorizar contratação fraudulenta, e 

presumivelmente negar-se a resolver a situação administrativamente, 

leva-me a crer com certeza que obrou em má-fé e danos fez causar à 

parte autora, de ordem material e emocional. Indubitavelmente, a 

contratação fraudulenta traz não apenas aborrecimentos, mas angústia, 

insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de 

insegurança nas relações contratuais. No mesmo sentido, o apontamento 

indevido em órgãos restritivos de crédito, que no caso foi realizado 

ilegalmente pela parte ré em razão de contrato simulado, traz descrédito 

ao cidadão, além de inegável estado de angústia, ocasionando o dano in 

re ipsa. Rotineiramente, aportam neste juízo casos de denúncia de 

contratações fraudulentas em empresas, instituições financeiras e 

concessionárias de serviço público que, sem o devido controle, firmam 

contratos com falsários e descontos inusitados, não autorizados pela 

parte. No caso em tela, sendo a contratação objeto de fraude com os 

documentos da parte autora, apresentados por outra pessoa, não a isenta 

de culpa, pois agiria, então, com negligência. O puro direito civil já afirma 

que aquele que causar dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a não ser 

que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar 

o dano causado, devidamente corrigido. Outrossim, o valor pleiteado do 

dano moral parece-me um tanto elevado, pois certo que houve o dano, 

mas a sua extensão foi mediana, pelo que o tenho como excedente nesse 

pedido. Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo 

pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o apontamento indicado no extrato de Id. nº 1971663 - Pág. 2, 

referente ao contrato n.° 000000396632895, no valor de R$ 130,00, 

lançado pela ré. CONDENO o réu a proceder à reparação dos danos 

morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Para fins de liquidação da sentença o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui 

discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 

dez por cento sobre a condenação. Transitada em julgado, intime-se a 

parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, 

sob pena de arquivamento. Esta sentença é publicada no seguinte 

enderenço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br. PUBLIQUE-SE 

INTIME-SE CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito [1] Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual. [2] A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005534-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAMA LTDA (EXECUTADO)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005534-26.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 

EXECUTADO: AUTO POSTO SAMA LTDA Vistos, etc... Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE proposta por CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA em desfavor de AUTO POSTO SAMA LTDA. Em 

face do que consta à Id. nº 15224407, em que as partes comunicam a 

realização de acordo, requerem sua homologação e suspensão do feito 

até o cumprimento da obrigação. Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO, 

nos termos do art. 200 do CPC, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos, em consequência, SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o 

cumprimento do acordo ou manifestação das partes, na forma do art. 922 

do mesmo códex. Decorrido o prazo indicado no acordo, arquivem-se 

estes autos. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371671 Nr: 20702-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÃO SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FÉFILI - 

OAB:3923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, Leonardo Fialho Pinto - 

OAB:108.654/MG

 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$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23, conforme cálculo de fls.138, 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.: 112485 Nr: 8057-77.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOALINO MANOEL DA SILVA, MAIZA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES FILHO - 

OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

ACHOVE - OAB:6325 - OAB/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 7979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/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$ 372,70 totalizando em R$ 

786,10 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.: 383509 Nr: 1076-51.2015.811.0002

 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: GILIARDI FEITOSA VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - 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$ 167,16, totalizando em R$ 

580,56, conforme cálculo de fls.107, 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.: 86601 Nr: 8474-98.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO BERNUCI BARTOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA TAMARA FERREIRA MORAES & 

OUTROS OCUPANTES DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:OAB-MT 5453

 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$611,15, totalizando em 

R$1.024,55, conforme cálculo de fls.212, 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.: 401970 Nr: 12360-56.2015.811.0002

 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: ADILSON FERREIRA DA SILVA

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

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-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.186, 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.: 433616 Nr: 3168-65.2016.811.0002

 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: CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA NETO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395386 Nr: 8675-41.2015.811.0002

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 134/172 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 9625 Nr: 1777-71.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO WEST ARIZONA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ÁRGUELHO MOURA - 

OAB:9.689 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:MT 3.210

 Intimação às partes para manifestar, acerca da avaliação do imóvel sub 

judice, no prazo de 15 dias, no Juízo deprecado - Comarca de 

Paranatinga/MT - Proc. N. 3161-67.2014.811.0044 (código 58138), 

conforme avaliação de fls. 89 daquela deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346038 Nr: 12628-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE ARAUJO LAFETÁ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S.A, ELIZABETH NEVES 

BORGES CAMPOS GUERRA, JOÃO ANTONIO GONÇALVES GUERRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO DO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377

 Certifico que a contestação de fls. 57/73 foi apresentada no prazo legal, 

em sendo assim, intimo à parte autora para que impugne a contestação. 

NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 80-39.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS 

LTDA- DISCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:MT 7.230, DR. REYNALDO BOTELHO DA F. A. JR - OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT, HOMERO 

MARCHEZAN - OAB:OAB/MT 6624, MARCOS SOUZA BARROS - 

OAB:3947 MT, WILLIAM KHALIL - OAB:MT 6.487

 Certifico que, decorreu o prazo do executado. Assim, intimo o exequente 

para que manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423407 Nr: 23784-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, GERCELENE FERNDES PINTO - OAB:, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 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.: 399792 Nr: 11209-55.2015.811.0002

 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: EUGENIO RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 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.: 402085 Nr: 12450-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ADRIANO HAACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA 

SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, 

TEREZINHA MARIA DE SENTANA, WATER NUNES DA SILVA BOABAID, 

CONFINANTES, FRENTE:, LADO ESQUERDO: RUTH MARIA, LADO DIREITO: 

LORE WACHOLZ, FUNDOS: ELSA, FUNDOS: FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Confome certidão de fls. 149 intimo autor para que se manifeste, no prazo 

de 10 dias, sobre o que entender de direito. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 278367 Nr: 21973-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BRAZ MACIEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO EMPRENDIMENTOS IMOBILARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG - OAB:14028, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os confrontantes Rudi Solate Salomé e Clarinda Ferreira da Silva foram 

citados de forma fictícia (fls. 95), contudo não há notícia da publicação do 

edital, nem mesmo certidão quanto a eventual decurso de prazo para 

manifestação.

 O confinante Mauro Braz Maciel também foi citado por edital (fls. 109), o 

qual foi devidamente publicado (fls. 115).

Pendente ainda a citação da parte requerida. Contudo, há controvérsia 

acerca da sua correta nominação, haja vista que consta, às fls. 28, na 

certidão de ônus emitida pelo 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 
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2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, o CNPJ nº 

15.374.481/0001-42 como da empresa requerida Carvalho 

Empreendimentos Imobiliários, no entanto, em consulta ao Sistema InfoJud, 

referido CNPJ refere-se a empresa M. G. Coelho – Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.

Já sem alternativa, a pedido da parte autora, determinou-se fosse 

solicitada informações à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 

porém sobreveio a notícia de que tal empesa não possui registro naquela 

órgao.

Presume-se que a empresa Carvalho Empreendimentos Imobiliários mudou 

sua alteração social para M. G. Coelho – Empreendimentos Imobiliários 

Ltda e continuou com o mesmo CNPJ, até mesmo porque ambas as 

empresas possuem o mesmo ramo comercial.

Diante de todo o exposto, procedo as seguintes deliberações:

 1 – Publique-se o edital de fls. 95, e decorrido o prazo proceda a 

certificação.

 2 – Proceda a alteração do polo passivo da presente demanda, fazendo 

constar M. G. Coelho – Empreendimentos Imobiliários Ltda.

3 – Ato contínuo, proceda sua citação, observando o endereço destacado 

às fls. 85, fazendo constar as advertências legais.

 4 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 218286 Nr: 13705-04.2008.811.0002

 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: HILDEBRANDO HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTIC VENNER DO BRASIL S/A IND. DE 

MADEIRAS, SUL- PAUL GEHARD HOFFMANN, LESTE- NEIDE DE ARRUDA 

CAMPOS, LESTE- GILMAR SAVI, OESTE- MADALENA PAULA DE AMORIM, 

OESTE- CARLOS MIRANDA, NORTE-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU F. NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2008, ainda não obteve êxito na citação do requerido Heronias Vieira dos 

Anjos, após diversas tentativas e endereços diversos.

 Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento das possibilidades do 

autor em localizar o endereço da ré.

Neste sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o 

requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226 , Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013) (grifei)

Desta forma, defiro o pedido de fls. 108/109, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da empresa 

requerida Atlantic Venner do Brasil S/A – Indústria de Madeira, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 232 do referido Código.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, 

a Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 323620 Nr: 20013-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER GETÚLIO PEDROTTI, NELSI MARIA PEDROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, CELSO FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, 

meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de 

título para o registro no cartório respectivo. O registro no serviço de 

imóveis não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que 

se trata de forma originária de aquisição da propriedade.Pela 

sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro do domínio em favor dos autores junto ao CRI supra 

indicado, para que seja procedida à retificação da matrícula do imóvel em 

epígrafe e a abertura de matrícula individualizada para o lote sub judice, 

com o desmembramento da área usucapida, observando-se a metragem e 

confrontações especificadas no memorial descritivo de fls. 23/25, 

instruindo o referido expediente com cópias autenticadas dos documentos 

necessários, bem como da presente sentença, com supedâneo no art. 

1.241 do Código Civil.Consigno que os requerentes são isentos de 

quaisquer taxas e emolumentos, uma vez que lhe foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do CPC). Após, nada 

sendo requerido, no prazo de 30(trinta) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de ser 

desarquivado a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 341655 Nr: 9236-02.2014.811.0002

 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: ROBERTA REFERINA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

 A sentença foi mantida pelo TJMT, contudo majorou a verba sucumbencial 

para 18%.

Assim, intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para 

que, querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294502 Nr: 14652-19.2012.811.0002

 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: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA NOVA ERA LTDA, BANCO 

SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MONTE - 

OAB:159383/SP, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:18116, Vera 

Cecília Camargo de Siqueira Ferreira Monte - OAB:128.132

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art.487, I, do 

Código de Processo Civil, para declarar a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, a nulidade da duplicata mercantil nº471176133, no valor 

de R$44.226,00, e, por consequência, determinar o cancelamento do 
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protesto realizado em 26/06/2012, no 1º Serviço Notarial e de Registros de 

Várzea Grande - MT. Outrossim, condeno solidariamente os requeridos a 

indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de 

R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 

prolação da sentença.No mais, permanecem inalterados os demais termos 

da sentença de fls. 163/167.À vista da interposição de Recurso de 

Apelação às fls. 171/182, intime-se o apelado para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, do 

CPC).Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça.Proceda a 

abertura de novo volume dos autos a partir das fls. 200, conforme 

determinação constante no art. 337 da CNGC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 288854 Nr: 8326-43.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTGLIA - 

OAB:216774

 Vistos etc. (...)Os embargos são tempestivos, posto que interpostos 

dentro do prazo previsto no art. 1.023 do CPC.Os embargos declaratórios 

encontram previsão no art. 1.022, possuindo a função de esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, portanto os embargos servem à integração da 

decisão.Com relação ao erro material concernente a aplicação dos juros e 

correção monetária sobre as parcelas pagas a serem restituídas ao autor, 

não há qualquer desacerto, posto que consta do dispositivo sentencial 

que a atualização monetária contar-se-á a partir do 30º dia após o 

encerramento do grupo e os juros de mora a partir da data do desembolso, 

ou seja, da data do pagamento de cada parcela.Quanto à contradição, o 

embargante informa que houve concordância relativa à dedução da taxa 

de administração e adesão, contudo analisando detidamente a inicial e a 

contestação, respectivamente, não foi observado qualquer anuência ou 

menção de tais fatos, e até mesmo porque não houve condenação da 

devolução de tais alíquotas, mas tão somente à restituição ao autor das 38 

parcelas pagas.Também não vislumbrei qualquer pedido na contestação 

relativo ao decote do seguro de vida em grupo. Assim, a sentença 

devastada encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos postos 

na inicial, não havendo em que se falar em erro material, omissão e 

contradição. Ademais, impende observar que eventual inconformismo do 

embargante deve ser veiculado por intermédio de recurso próprio, tendo 

em vista que os embargos de declaração não constituem via adequada 

para rediscussão de matéria já decidida. Diante de todo o exposto, recebo 

os presentes embargos declaratórios, mas deixo de acolhe-los, com fulcro 

nos termos supra delineados.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319215 Nr: 15594-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, NILSON 

BARBOSA MACHADO, KENYA CAMILA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: deirdre araújo serra 

fernandes - OAB:

 Destarte, ante a ausência de documentos que evidenciam os 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 

2º, CPC), indefiro o pedido de gratuidade da justiça, bem assim de 

recolhimento das custas ao final.Defiro o pedido de suspensão do feito 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias.Decorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das 

custas/taxas judiciais sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 290, CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 7109-09.2005.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILI ARANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA SILVESTRE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Constata-se que a sentença de procedência dos presentes embargos (fls. 

84/85), onde foi julgado extinto os autos de Execução – Id. 71790, foi 

mantida pelo TJMT (decisão monocrática de fls. 115//116).

Em assim sendo, traslade cópia da referida decisão aos autos principais – 

Id. 71790 – arquivando àqueles autos no seguimento.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido nestes autos, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268082 Nr: 15618-16.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimo à parte autora para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a 

proposta de acordo de fls. 75/100. NADA MAIS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 270309 Nr: 10795-96.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO 

DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANDERSON SOARES, R.Z. 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 Deste modo, DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 

256, II, do Código de Processo Civil, e determino a citação por edital do 

requerido pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

réu revel, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342096 Nr: 9602-41.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE NUNES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Constato que há divergência dos doutos patronos que patrocinam a causa 

com relação ao levantamento do dinheiro a ser liberado, bem assim dos 

honorários sucumbenciais.

Na hipótese dos autos, tem-se que ambos os advogados atuaram de 

forma igualitária, sendo que as petições encontram-se destacadas o nome 

dos dois causídicos.

Dessa forma, considerando que os dois advogados atuaram na causa de 

forma proporcional aos serviços efetivamente realizados, os honorários 

de sucumbência devem ser divididos entre os causídicos à razão de 50% 

(cinquenta por cento).

No que concerne aos honorários contratuais, o advogado Milton deixou de 

acostar aos autos o contrato de prestação de serviço advocatício, pelo 

que indefiro o pedido nesse sentido.

 Cumpra-se a decisão de fls. 98, observando a divisão da sucumbência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342952 Nr: 10260-65.2014.811.0002

 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: JADIR VERNE, ELIANE FRANCO VERNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS, LOURDES 

SIQUEIRA CAMPOS, GONÇALO PEDROSO DE BARROS, JOACY MARIA 

BARROS, MARIA LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS, JOÃO 

TERTULIANO DE BARROS FILHO, BENEDITO MARQUES ASSUNÇÃO, 

JOACY MQARIA DE BARROS, ALCINA ARRUDA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - OAB:17020/O, 

RAIMUNDO CAETANO DA SILVA - OAB:6.324

 Assim, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da inépcia da inicial (art. 330, I c/c art. 485 do CPC), bem como, 

em igual prazo, comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme 

for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c 

art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos.Sem 

prejuízo, nota-se que as folhas 8 e 9 dos autos foram juntadas de forma 

invertida, posto que referem-se, respectivamente, às páginas 5 e 4 da 

petição inicial. Assim, determino a alteração da ordem das mencionadas 

folhas, renumerando-as.Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344733 Nr: 11707-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FERREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Constato que há divergência dos doutos patronos que patrocinam a causa 

com relação ao levantamento do dinheiro a ser liberado, bem assim dos 

honorários sucumbenciais.

Na hipótese dos autos, tem-se que ambos os advogados atuaram de 

forma igualitária, sendo que as petições encontram-se destacadas o nome 

dos dois causídicos.

Dessa forma, considerando que os dois advogados atuaram na causa de 

forma proporcional aos serviços efetivamente realizados, os honorários 

de sucumbência devem ser divididos entre os causídicos à razão de 50% 

(cinquenta por cento).

No que concerne aos honorários contratuais, o advogado Milton deixou de 

acostar aos autos o contrato de prestação de serviço advocatício, pelo 

que indefiro o pedido de fls. 92 nesse sentido.

 Cumpra-se a decisão de fls. 90, observando a divisão da sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345525 Nr: 12272-52.2014.811.0002

 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: DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI, ANA MARIA 

BARBOSA DE SOUZA, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, sandra lucia de 

oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida não foi citada/intimada, constando o 

ARMP a descrição “mudou-se” (fls. 64), e não havendo mais tempo hábil 

para expedição de nova carta, cancelo a audiência designada às fls. 61.

Intime-se a parte autora a trazer o endereço atualizado da parte requerida, 

sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 5 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379857 Nr: 26643-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, 

ADEMIR AUGUSTO FREITAS JUNIOR, PAULO HENRIQUE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:MT 61.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do certificado às fls. 79, cancelo a audiência designada às fls. 75.

E, com fulcro no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, intimem-se 

representante da parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste 

seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410760 Nr: 17059-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCAR MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Vistos etc. (...) Os embargos de declaração na lição do festejado Prof. 

Fredie Didier Jr, in Curso de Direito Processual Civil, pag. 185, nos ensina 

que “os embargos de declaração não podem ter como consequência a 

alteração da decisão”, entretanto, na sequencia este mesmo autor admite 

que em determinada situações de omissão ao pronunciá-la o juiz modifica 

a decisão. Em outras palavras o chamado efeito infringente é uma 

decorrência da acuação da omissão, que ao ser sanada requer um 

provimento a respeito do tema omitido, é natural que haja a modificação da 

decisão. O que não pode acontecer é devolver matéria não tratada como 

obscura ao Juiz da causa para que aprecie em sede de efeito infringente. 

Neste caso em apreço, a matéria ventilada nestes embargos trata da 

modificação da decisão objurgada, contrariando o entendimento do juízo 
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singular. Sendo que a modificação daquele provimento judicial importa em 

usurpação da competência do juízo monocrático, vez que, os presentes 

embargos atacam matéria de mérito, constando-se que não há qualquer 

obscuridade. E, como se sabe, são incabíveis embargos de declaração 

visando reexame de questões já decididas, com reapreciação ou 

revalorização jurídica dos fundamentos utilizados pelo órgão julgador, 

pois, pela sua própria natureza, não se destinam a inverter a deliberação 

judicial anterior. Sendo assim, o incidente declaratório não é recurso hábil 

para modificar a substância do julgado. Ante o exposto, REJEITO os 

embargos de declaração, mantendo incólume a sentença objurgada. P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391809 Nr: 6442-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON CARDOSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 214.330

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 106239 Nr: 2351-16.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, EDGAR 

CARLOS GIROTO, LEONOR LADINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, 

HELOÍSA HELENA TEIXEIRA, MARIA HELENA GIROTO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: aldeyr lima de melo - 

OAB:10017, LAURA DORILEO CANDIDO - OAB:10979, Osmar da Silva 

Monteiro Junior - OAB:OAB/MT 7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - 

OAB:13256, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:MT/6811-B, 

Marcelo Angelo de Macedo - OAB:6.811/B

 Vistos etc.1 - Primeiramente, traga a Sra. Gestora Judiciária notícias 

acerca do eventual julgamento dos embargos nº 301/2007, mencionados 

na certidão de fls. 67, o qual se encontrava apenso a estes autos, 

providência imprescindível para o deslinde deste feito.2 – Passo a análise 

do petitório de fls. 226, onde a antiga patrona da parte credora, Lucimar 

Cristina Gimenez, requer seja autuado em apartado, apenso a estes autos, 

execução de honorários advocatícios na proporção de 40%, daqueles 

fixados para fase de cumprimento de sentença, trazendo aos autos cópia 

de termo de avocação entre os patronos (fls. 228v/230).(...)Diante de todo 

o exposto, não há infringência ao direito da advogada, contudo tal verba 

não pode ser cobrada de forma autônoma, posto que não se desvincula 

do valor principal, devendo ficar resguardado seu direito. 3 – Por fim, 

dando prosseguimento à marcha processual, constata-se que se encontra 

pendente a avaliação dos imóveis penhorados e demais atos 

executórios.Diante do exposto, determino a expedição de carta precatória 

à Comarca de Juína/MT, para que seja procedida a avaliação e demais 

atos executórios dos bens penhorados.4 - Intimem-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384557 Nr: 1759-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982

 Vistos etc. Através do petitório de fls. 120/122, o credor postula pela 

penhora do imóvel gerador da dívida condominial, bem assim o desbloqueio 

do dinheiro penhorado às fls.119, por ser irrisório, observando o quantum 

devido.Merece guarida o pedido. Tratando-se de execução de crédito do 

condomínio, que é garantido pela própria unidade autônoma (obrigação 

propter rem), a eventual penhora para satisfação do condomínio credor 

pode recair sobre o próprio imóvel gerador das despesas, 

independentemente da ordem estabelecida no art. 835, § 1º,do código de 

Processo Civil.(...)Em sendo assim, deverá a parte exequente, para 

realização da constrição, trazer aos autos matrícula atualizada do referido 

bem. Prazo: 10 dias. Com a matrícula nos autos, lavre-se o termo de 

penhora do bem indicado, intimando do executado e sua esposa, se 

casado for, através de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 

854, § 2º, CPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade, nos termos do art. 525, § 3º, do CPC.Não havendo 

manifestação, expeça-se mandado de avaliação, intimando as partes do 

respectivo laudo. Prazo: 5 dias. Por outra banda, a teor do disposto no § 

4º, do art. 659 do Código de Processo Civil, a averbação da penhora 

recaída sobre bens imóveis é de encargo do credor, mediante 

apresentação de certidão de interior teor do ato, no ofício imobiliário, 

independentemente de mandado judicial. Por fim, procedo ao desbloqueio 

do dinheiro penhorado às fls. 119, conforme requerido.Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390295 Nr: 5524-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candelária Piscinas Indústria e Comércio Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BOMBAS HIDRAULICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SILVEIRA SOARES 

MADEIRA - OAB:OABSC18597, MILENA HOLZ - OAB:19229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada obstante o pedido de suspensão formulado pelo credor às fls. 57, 

tem-se que o réu é revel e, como já mencionado às fls. 47, não há 

necessidade de sua intimação para pagamento, correndo o prazo da 

publicação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença.

Em sendo assim, certifique-se o decurso do prazo.

No seguimento, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entende de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372112 Nr: 20980-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA RIBEIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES M 

M VISAO, MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTANA, ANA MARIA DA 

SILVA SANTANA ASSUNÇÃO, ANTONIO LUIS DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do transcurso do prazo para que os executados suscitassem 

eventual impenhorabilidade, conforme já mencionado na decisão de fls. 

102, converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o montante 

penhorado para a Conta única (fls. 64/65).

No seguimento, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 102.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 88356 Nr: 10019-09.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA RAMOS PINHEIRO, LUCENA ARRUDA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284

 Vistos etc. 1 - (...) determino a expedição de mandado de penhora a ser 

cumprido junto à empregadora da devedora, para que seja bloqueado, 

mensalmente, 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais líquidos da 

executada Luciana Ramos Pinheiro, diretamente da folha de pagamento, 

até o limite suficiente à satisfação do débito exequendo, intimando-a, no 

seguimento, da respectiva ordem.Deverá o Sr. Oficial de Justiça também 

intimar o empregador para que após cada efetivação de bloqueio mensal, 

até o montante suficiente para garantir o resgate total da dívida, o valor 

respectivo deverá ser depositado mensalmente na Conta Única do TJMT, 

vinculado a este processo. Antes da expedição do mandado, deverá o 

credor trazer aos autos cálculo atualizado da dívida, bem assim dados e 

endereços da empresa empregadora. Prazo: 10 dias. 2 - Promova a Sra. 

Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão do nome da parte 

executada naquele órgão. 3 – No que concerne ao pedido de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, deverá o credor 

promover requerimento específico para instauração do incidente, de 

acordo com o art. 134, §§ 1º e 4º, do CPC.4 - Cumpra-se, com as 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 204136 Nr: 202-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIUS CLAY S. F. DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB-MT 9106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12568

 Vistos etc. (...) determino a expedição de mandado de penhora a ser 

cumprido junto ao empregador do devedor, para que seja bloqueado, 

mensalmente, 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais líquidos do 

executado Cassius Clay Scofoni Falheiros de Azevedo, diretamente da 

folha de pagamento, até o limite suficiente à satisfação do débito 

exequendo, intimando-o, no seguimento, da respectiva ordem.Deverá o Sr. 

Oficial de Justiça também intimar o empregador para que após cada 

efetivação de bloqueio mensal, até o montante suficiente para garantir o 

resgate total da dívida, o valor respectivo deverá ser depositado 

mensalmente na Conta Única do TJMT, vinculado a este processo. Antes 

da expedição do mandado, deverá o credor trazer aos autos cálculo 

atualizado da dívida, bem assim dados e endereços da empresa 

empregadora. Prazo: 10 dias. 2 - Cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 61930 Nr: 7495-10.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTADA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 276, compulsando detidamente os autos e 

inspecionando o Sistema Apolo, verifico que a certificação encontra-se 

equivocada, posto que a parte executada possui advogados constituídos 

nos autos, conforme procuração ad judicia acostada às fls. 93.

Diante do enunciado acima, torno sem efeito a certidão de fls. 276, 

devendo a Sra. Gestora Judiciária cadastrar os advogados da parte 

executada no Sistema Apolo, dando efetividade ao último parágrafo da 

decisão de fls. 274.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 56660 Nr: 2632-11.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COM. LTDA E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR BLEICH-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino seja procedida nova avaliação do bem 

penhorado, expedindo-se o respectivo mandado.Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes para manifestação. Prazo:10 dias. O credor deverá 

se manifestar também, no mesmo prazo, se tem interesse na adjudicação 

do bem. Com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, façam 

os autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 57304 Nr: 3161-30.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARQUES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES ARAUJO - 

OAB:3049/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração pela parte 

autora (fls. 299/302), intime-se a parte requerida para se manifestar, no 

prazo de 15 dias (CPC, art. 1023, § 2º).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 223433 Nr: 3577-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA JOSILENE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1 - (...) determino a expedição de mandado de penhora a ser 

cumprido junto ao órgão empregador da devedora, para que seja 

bloqueado, mensalmente, 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais 

líquidos da executada Laura Josilene Oliveira Silva, diretamente da folha 

de pagamento, até o limite suficiente à satisfação do débito 

exequendo.Deverá o Sr. Oficial de Justiça também intimar o empregador 

para que após cada efetivação de bloqueio mensal, até o montante 

suficiente para garantir o resgate total da dívida, o valor respectivo deverá 

ser depositado mensalmente na Conta Única do TJMT, vinculado a este 

processo. Antes da expedição do mandado, deverá o credor trazer aos 

autos cálculo atualizado da dívida, bem assim dados e endereços do 
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órgão empregador. Prazo: 10 dias. 2 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, 

via Sistema SerasaJud, a inclusão do nome da parte executada naquele 

órgão. 3 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 226540 Nr: 6756-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO ANTONIO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A falta de bem penhorável não importa extinção do processo de 

execução ou baixa no Distribuidor, mas apenas enseja seu arquivamento 

provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 

921, III, do CPC.

Em assim sendo, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, III, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220906 Nr: 1149-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE OLIVEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:OAB/9522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 260751 Nr: 18674-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCY JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL- COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO 

LTDA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT - OAB:

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária.

Digne-se a secretaria ao cumprimento integral da decisão interlocutória 

exarada às fls. 105.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295772 Nr: 16037-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIFICO QUE TORNO NULA A CERTIDÃO DE FLS 492. VISTO QUE E 

QUIVOCADA .CERTIFICO AINDA QUE FICA INTIMADA A PARTE 

REQUERIDA PARA QUE NO PRAZO DE 10 DIAS TRAGA AOS AUTOS 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO E GUIAS, REFERENTA AO 

PAGAMENTO DE FLS 476, EM CONFORMIDADECOM A INFORMAÇÃO DA 

CONTA JUDICIAL FLS 491

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298336 Nr: 18863-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNY RORGES GONÇALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos etc.

Intime-se o autor pessoalmente acerca da transferência efetuada na conta 

do advogado, conforme já determinado na sentença de fls. 61.

Após, pagas as custas, arquivem-se os autos.

 Cumpra. z

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250526 Nr: 9865-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a interposição de Exceção de Pré-executividade pela parte 

requerida (fls. 135/161), intime-se a empresa credora a manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245376 Nr: 5820-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYSSA PAULA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:15425, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, Marcelo Ambrósio Cintra 

- OAB:8934, Rodolfo coelho ribeiro - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE DE CAMPOS C. 

COUTINHO - OAB:352.228

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 104/107, onde a requerida postula pelo 

parcelamento da dívida, bem como informa às fls. 115/117 já ter efetuado 

o depósito de 30% do valor na conta única judicial, intime-se a empresa 

credora para que se pronuncie a respeito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 109047 Nr: 4946-85.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAÍ ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 378 de 429



OAB:10841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066-B MT

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000282-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

ANA ARIZA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000282-42.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA ARIZA DE SOUZA NOGUEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhado os 

autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na realização de acordo. 

Na oportunidade a advogada da aparte autora pleiteou pela não juntada da 

avaliação médica, contudo esta foi juntada aos autos (id. 6140196). 

Destarte, procedo ao saneamento do feito. I – Da ausência de 

requerimento administrativo falta de interesse de agir. Argumenta a 

requerida que a ausência de pedido de pagamento de indenização relativa 

ao Seguro DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera 

judicial, ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a 

seguradora não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Sem razão 

a demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 4641760). Ademais, conquanto o requerimento 

administrativo seja posterior à propositura da ação, a requerida 

apresentou contestação de mérito, o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição criada pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. II - Ausência do Laudo do IML Descumprimento 

do art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74. Afirma que, a parte autora não 

apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida 

preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para 

a propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. Ante o 

exposto, rejeito a preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito, sua 

localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo 

inteligência do art. 95 do CPC. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de 

dezembro de 2018, às 9horas, a ser realizada nas dependências deste 

Fórum, na Sala de Convivência. Para tanto nomeio o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

joao_bacan@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa 

desta lesão? Os quesitos da requerida já foram informados nos autos. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(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. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta 

de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos 

à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008013-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008013-55.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA RÉU: 

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA Vistos. Da análise dos autos 

verifica-se que a decisão constante no id. 15320980 foi lançada de forma 

equivocada, posto que refere-se a outro processo, motivo pelo qual a 

torno nula. Sem prejuízo, procedo a análise da exordial. A pretensão visa 

o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se 

mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do 

CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento de 

embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial. (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007723-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA OLIVIA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007723-40.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA OLIVIA MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Aportou aos autos 

petição em que a requerente informa não possuir condições financeiras 

de efetuar o depósito do montante da caução, requerendo a dispensa da 

sua prestação nos termos do §1º do artigo 300, do CPC. Pois bem. Em que 

pese a autora demonstrar ser hipossuficiente, o fato é que esta condição 

não a isenta de cumprir suas obrigações. E considerando que no caso o 

direito da requerente não restou evidente, entendo pela manutenção da 

caução. Entretanto, reconhecendo a dificuldade econômica da autora de 

pagar o montante do débito em uma única parcela, defiro o parcelamento 

da caução, em 20 parcelas iguais. Efetuado o depósito da primeira 

prestação, expeça-se mandado para cumprimento da decisão que 

concedeu a tutela. Consigno que, o inadimplemento de qualquer das 

parcelas poderá ensejar a revogação da liminar. Cumpra-se, nos demais 

termos a decisão de id. 15032339. Intimem-se. Várzea Grande, 4 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002294-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PINHEIRO (REQUERENTE)

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002294-29.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: PAULO CESAR PINHEIRO REQUERIDO: ACE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Designada audiência de conciliação não se obteve êxito na 

realização de acordo. A requerida apresentou contestação e o autor 

impugnação à contestação. Destarte, passo ao saneamento do feito. A 

requerida suscitou as seguintes preliminares: I – Da necessidade de 

revogação da concessão das benesses da Justiça Gratuita. Sustenta a 

requerida que, o autor não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça 

haja vista que é assistido por advogado particular, o que demonstra que 

poderá arcar com as despesas eventualmente cobradas por seu patrono. 

Por sua vez, o autor manifestou esclarecendo que não possui condições 

de arcar com as despesas processuais e o fato de ter contratado um 

escritório particular de advocacia não impede de ser beneficiário da 

gratuidade da justiça. Pois bem. Nos termos do art. 98 do CPC a gratuidade 

da justiça será concedida à pessoa com insuficiência de recursos para 

pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios. 

No caso, a requerida não juntou prova das suas alegações, as quais 

foram veementemente refutadas pelo autor. Nesse passo, considerando a 

documentação encartada e inexistindo prova de que o requerente possui 

outras fontes de renda que possibilite arcar com as custas e despesas 

processuais atualmente, entendo por bem, manter a benesse concedida. 

Cumpre esclarecer que, o fato de o autor ter constituído advogado 

particular não constitui óbices a concessão da gratuidade da justiça, se 

presentes os requisitos autorizadores. Neste sentido é a Jurisprudência 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – 

PATROCINIO POR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO 

DA DEMANDA – IRELEVÂNCIA – PRESUNÇAO LEGAL – LEI 1.060/50 – 

ARTIGO 5º, LXXXV – CONSTITUIÇAO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO 

IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – 

IMPUGNANTE - DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e 

desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da 

gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem 

condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a 

presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ. 2. A 

questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são 

provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão 

somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, 

desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da 

demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos. 3. 

Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da 

assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual 

forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, 

determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.4. Compete ao 

impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de 

arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que 

não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a 

fundamentação de fato e de direito, defere o pedido.” (Ap 135228/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (Sem 

destaques no original) Com efeito, o impugnante não comprovou suas 

alegações quanto à situação financeira do impugnado, trazendo aos autos 

meras alegações de que ele deveria, em tese, possuir bens e recursos 

financeiros e, portanto, ter condições de custear o processo. Logo, rejeito 

a preliminar de impugnação à justiça gratuita, consignando que está 

poderá ser revogada se comprovada a falta dos pressupostos legais para 

a sua concessão. II – Prejudicial de mérito – Ocorrência da Prescrição. 

Sustenta que a ação do segurado contra a seguradora sempre teve como 

prazo prescricional o lapso anual, contado a partir da ocorrência do 

sinistro, no termos do art. 206, §1º, II, “b”, do CC. Desta feita, 

considerando que de acordo com a exordial o autor desde outubro de 

2014, têm ciência da sua situação incapacitante, e que a ação foi proposta 

em 3/4/2017, quando já havia transcorrido um ano, o pleito do autor foi 

apanhado pela prescrição. Nos termos da Súmula 278 do STJ o prazo 

prescricional para a ação de cobrança do seguro obrigatório inicia-se com 

o conhecimento inequívoco pela vítima da incapacidade, conforme 

enunciado a seguir transcrito: “O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

da incapacidade laboral”. Da análise dos autos nota-se que, conquanto o 

autor tenha dito na exordial que “sofreu o infortúnio de perder quase toda 

a visão em outubro de 2014”, e dos documentos demonstrarem que a 

enfermidade que lhe acomete vem desde esta época, não se pode dizer 

que ele tinha ciência inequívoca da sua incapacidade. Isso porque, os 

documentos juntados demonstram que ele continuou em tratamento 

médico, conforme extrai-se da declaração médica emitida em maio de 2015 

(id. 5850845 - Pág. 5 e 6). Ainda, o orçamento expdido em novembro de 

2016, para realização de procedimentos médicos (cirurgia de vitrectomia e 

aplicação de Injeção de Avastim), indica que o autor poderia se submeter 

a tratamento médico e restaurar, pelo menos em parte, a sua visão, de 

forma que até esta data não é possível afirmar que o autor tinha ciência 

inequívoca da incapacidade laboral, pois ainda havia esperança de se 

recuperar. Assim, inexistindo nos autos provas de que o autor tinha 

ciência inequívoca da sua incapacidade e de que esta era irreversível, não 

se pode afirmar que o prazo prescricional iniciou-se em outubro de 2014, 

de forma que na época da propositura da ação não havia transcorrido o 

prazo trienal da prescrição. Nesse sentido é a posição majoritária do STJ, 

in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA 

INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C 

do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ, REsp 1.1388.030/MG, Segunda 

Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014, DJe 

01.08.2014). De tal modo, rejeito a preliminar, prejudicial de mérito, 

passando ao julgamento do mérito. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas pela parte ré. Declaro o feito saneado. Fixo como pontos 

controvertidos a existência de invalidez permanente, total ou parcial que 

incapacite o autor; a causa da invalidez; a existência de cobertura 

securitária para a invalidez que acomete o requerente; o valor da 

indenização; a existência de danos morais e o dever da requerida de 

repará-los. Defiro a produção de prova pericial e documental, após o que 

será analisado quanto à necessidade da realização de outras provas. 
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Consigno que, caso as partes queiram provar o alegado por meio de 

documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, 

pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do 

CPC. Contudo, tendo em vista o deferimento da gratuidade ao requerente, 

parte dos honorários serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à requerida depositar a 

outra metade. Para tanto, nomeio o Dr. Manoel de Jesus Freitas Junior, 

médico oftalmologista, com endereço na Rua Pelotas, 09, Centro Médico 

CPA – CPA, Cuiabá, telefone (65) 9921-66374, e-mail para contato: 

manofreitasjr@gmail.com, devendo ser intimado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, aceite a nomeação e formule sua proposta de honorários. 

Aceita a nomeação deverá o perito formalizar nos autos proposta de 

honorários, apresentar currículo e comprovar especialização, bem como 

confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC. Apresentada a 

proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para querendo 

manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º). Assim, 

inexistindo impugnação, intime-se a requerida para efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Promovido 

o depósito, intime-se o Perito para designar data, horário e local para início 

dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de forma a 

possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da perícia, 

devendo serem intimados da data designada, com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias (art. 466, § 2º). No mais, expeça-se mandado de intimação 

pessoal da parte autora, com o alerta de que deverá comparecer à perícia 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Desde já 

formulo os quesitos do Juízo: 1) Qual a enfermidade incapacita o autor? 2) 

O problema que lhe atinge é irreversível? 3) É possível afirmar quando o 

autor teve ciência inequívoca da incapacidade? O autor já apresentou 

seus quesitos (id. 5850383 - Pág. 9). Intime-se a requerida para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente seus quesitos. Em 

igual prazo intimem-se as partes para indicarem seus assistentes técnicos 

(art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os assistentes 

técnicos deverão apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, após a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente 

de intimação (art. 477, §1º, do CPC). Albergado pelo artigo 357, §8º, do 

CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para 

apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as observações 

dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. Com a apresentação do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Por 

fim, Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º. 

VIII, do CDC, pois evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência 

da parte autora em relação à ré. Determino que a requerida, no prazo de15 

(quinze) dias junte e aos autos os seguintes documentos: 1) A cópia do 

contrato de seguro firmado com o autor e/ou a gravação da ligação em 

que houve a contratação, de modo a possibilitar a conferencia de qual 

seguro foi contratado pelo autor e que tipo e causa de invalidez é coberta 

pelo seguro. 2) Juntar a apólice do contrato firmado com o autor. 3) Juntar 

as gravações das ligações efetuadas pelo autor, conforme número de 

protocolos informados na exordial. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 5 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008244-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA BOM DESPACHO DE SOUZA (AUTOR(A))

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ (ADVOGADO(A))

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008244-82.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAURA CRISTINA BOM DESPACHO DE SOUZA RÉU: CENTRO 

UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Em análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora requer a reconsideração da decisão que 

indeferiu a tutela pretendida (id. 15608993), contudo tal pretensão não 

merece prosperar. Em que pese a autora afirmar estarem presentes os 

fundamentos para a concessão da tutela e juntar documentos novos, da 

análise da documentação encartada aos autos têm-se que estes não são 

suficientes para a comprovação de todos os fatos alegados pela 

requerente, e consequente alteração da decisão proferida. Pelo contrário, 

o contrato juntado aos autos demonstra que a autora assumiu a obrigação 

de adimplir os serviços educacionais prestados pela Instituição ré (id. 

15609028). Demais disso, não se olvida que a requerente tenha cursado 8 

semestres do curso de Farmácia, conforme comprova o Histórico Escolar, 

não sendo uma das causas para o indeferimento da tutela. Ainda, a 

decisão proferida por outra magistrada, em ação similar a esta, não 

vincula este juízo ao entendimento esposado pela colega, de mesma 

instância, nem serve de fundamento para a revisão da decisão proferida. 

Ademais, via de regra, o requerimento formulado pela parte autora não 

aventaria o deferimento do pedido de reconsideração/modificação da 

decisão em questão, sendo o agravo de instrumento o recurso admissível, 

em regra, contra decisões interlocutórias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 5 de outubro de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002581-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA CRISTINA NUNES DE ARAUJO (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002581-26.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADNA CRISTINA NUNES DE ARAUJO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por ADNA CRISTINA 

NUNES DE ARAUJO em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados, 

objetivando o recebimento da indenização do seguro DPVAT no máximo 

indenizável. Após ser determinada a emenda à inicial para comprovar a 

existência de prévio requerimento administrativo, a inicial foi recebida, 

deferindo os benefícios da Justiça Gratuita, bem como foi designada 

audiência de conciliação (id. 4995755). A requerida apresentou 

contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir em vista 

do recebimento na via administrativa e juntou documentos (fls. 6116336). 

Em audiência de no Centro Judiciário de Solução de Conflitos não obteve 

êxito na realização de acordo. Na oportunidade a parte autora requereu a 

juntada da avaliação médica (fls. 6142439). Intimado para impugnar a 

contestação a autora quedou-se inerte. E os autos vieram conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente insta consignar que a 

certidão constante no id. 11829643 não reflete a realidade, haja vista que 

a requerente não apresentou impugnação à contestação, restando 

precluso o seu direito. De tal modo, procedo à análise do feito com o 

enfrentamento das preliminares suscitadas pela requerida. I – Da 

retificação da autuação. Afirma que, 02/08/2016, foi expedida Portaria 

SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016 a 

qual homologou a Mudança de Denominação Social da SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim 

requer a correção do nome da requerida na autuação. Tendo em vista que 

o nome da requerida foi alterado, conforme consta do Estatuto Social, 

defiro o requerimento para determinar a alteração do seu nome na 

autuação, conforme solicitado. Às Providencias. II - Satisfação da 

indenização em esfera administrativa – carência de ação – falta de 

interesse de agir. Sustenta a liquidação do sinistro em questão já foi 

efetuado na esfera administrativa, e a autora recebeu no dia 12/01/2015, o 

valor de R$3.375,00, referente à invalidez parcial constatada à época e 

segundo percentual de perda da capacidade aplicada ao caso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103548/10/2018 Página 381 de 429



outorgando plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação. Nessa 

toada, em análise da documentação juntada pela requerida (id. 6116336) 

constata-se que, de fato, a autora recebeu pela via administrativa a verba 

indenizatória proporcional referente ao sinistro em questão, cuja apuração 

levou o grau da lesão suportada em decorrência do acidente 

automobilístico. Ressalta-se que, além de omitir essa informação na inicial, 

o autor sequer manifestou quanto ao recebimento da indenização 

pleiteada, ainda que para requerer o complemento da indenização, posto 

que deixou de impugnar a contestação. Desta feita, considerando que o 

interesse de agir é caracterizado pela necessidade da parte ter que 

recorrer ao Poder Judiciário para solucionar uma pretensão que sofre 

resistência por aquele contra quem contrapõe seu pedido, e que o autor 

havia recebido a indenização pretendida na via administrativa, deve ser 

acolhida a preliminar arguida pela requerida extinguindo o feito com 

resolução do mérito. Em razão do acolhimento da presente preliminar fica 

prejudicada a análise das demais preliminares. III - Da litigância de má-fé. 

No caso, reputo configurada a litigância de má-fé por parte da requerente, 

nos termos de que dispõe o artigo 80, incisos II e IV, do CPC, na medida em 

que alterou a verdade dos fatos ao omitir o recebimento da indenização 

parcial do seguro DPVAT pela via administrativa, promovendo ação 

manifestamente infundada. Assim, com fundamento no art. 81 do CPC, é 

de rigor a condenação da parte autora ao pagamento de multa de 5% do 

valor atualizado da causa, bem como dos prejuízos suportados pela parte 

adversa com despesas processuais e honorários de advogado. Ressalto 

que, segundo inteligência do art. 98, §4°, do CPC, o benefício da justiça 

gratuita não isenta a autora de suportar a sanção. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condeno o requerente por 

litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da 

causa e dos prejuízos suportados pela requerida com despesas 

processuais e honorários de advogado. Sem prejuízo, condeno a parte 

autora em custas e despesas processuais, bem como ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista que lhe foi 

deferido a gratuidade da justiça, neste tópico, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver 

mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, 

CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua 

advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo 

recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para 

oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de 

Justiça, para apreciação do recurso de apelação. Caso contrário, 

transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 5 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002763-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

S. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: 1006537-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA APARECIDA ZDONEK (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006001-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VERA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322100 Nr: 18524-08.2013.811.0002

 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: LKM, MICHELLE KOCHHANN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINÍCIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 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$ 204,36 totalizando em R$ 

617,76 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.: 265842 Nr: 4878-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LEONEL FABIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 163,07 totalizando em R$ 

576,47 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.: 394672 Nr: 8194-78.2015.811.0002

 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: MARCELO HEBERT DA CRUZ MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:6346-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-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$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23, conforme cálculo de fls.196, 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.: 271078 Nr: 11573-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - 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.466, 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.: 205556 Nr: 1528-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & ROCHA LTDA - CRISPEL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, AILTON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providencia nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 4742-80.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 316689 Nr: 13053-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO VALERIO DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS E CARVALHO CONSULTORIA LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 278881 Nr: 22549-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO BENEDITO JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, Keilla machado - OAB:15359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls, 396.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263252 Nr: 2232-16.2011.811.0002

 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: BEATO ISABES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:MG 109.730

 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$ 386,03, totalizando em R$ 

799,43, conforme cálculo de fls.398, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004472-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

HR ALVES & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004472-48.2017.8.11.0002. AUTOR(A): HR 

ALVES & CIA LTDA - EPP RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da 

lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os 
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fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção, notadamente no que se refere se a assinatura 

constante no Instrumento Particular de Transação, Quitação, Sub-rogação 

e Outras Avenças juntado pela parte requerida no id. 811373127, tendo 

em vista que a parte autora aduz não reconhecer como sua assinatura 

lançada no referido documento, conforme se observa do id. 14073648. 

Dessa forma, à vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe 

o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de 

prova técnica, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo preliminares a serem consideradas, tenho o processo como 

saneado. Assim, de acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) se o Instrumento Particular de 

Transação, Quitação, Sub-rogação e Outras Avenças juntado no id. 

811373127 foi assinado pela parte autora e, b) o dever de indenização a 

título de dano moral e material e o seu quantum. Diante da natureza da 

controvérsia, determino, de ofício, a produção de prova pericial. Assim, 

nomeio como perito o Sr. Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, podendo 

ser encontrado na Rua Desembargador José de Mesquita, n°. 255, Edifício 

Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 99886446 / e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta que 

a sua valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados (art. 95, caput, do 

CPC). Venham as partes no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais, sob as penalidades legais. Venham as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida 

aporte aos autos a via ORIGINAL dos documentos juntado no id. 

811373127, no prazo de 15 (quinze) dias para a realização da perícia 

acima deferida. Apenas com o aporte do documento original acima 

determinado e o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com 

cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da 

qual deverá as partes e eventuais assistentes técnicos serem intimados 

para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. 

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “A”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005915-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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: 1005915-68.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

CARLOS APARECIDO DE SOUZA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Carlos Aparecido de Souza propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Itaú Seguros de 

Auto e Residência S/A, alegando que em 07.09.2014 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em 

razão da sua incapacidade permanente. Com a inicial vieram os 

documentos de Ids. 4535230 a 4535251. A requerida apresentou 

contestação (Id. 5028823), alegando preliminarmente alteração do polo 

passivo para inclusão da Seguradora Líder e falta de interesse de agir em 

virtude da ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito aduz 

que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz 

de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma 

unilateral visto que foi lavrado com informações do próprio autor, bem 

como afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de 

juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária 

a partir do ajuizamento da ação e os honorários advocatícios em até 10% 

sobre o valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação (id. 

6662886). A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 12382201). Em 

seguida, foi juntada a avaliação médica no id. 13167206, ocasião em que 

as partes manifestaram nos ids. 13367408 e 13956793. Após, os autos 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Carlos Aparecido de Souza em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante 

à preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz 

necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme Id. 

4535251. Assim, certo que uma vez demonstrada à formulação de 

requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora. Ademais, o 

Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a 

prevalência do direito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EMENDA 
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À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO Nº. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE 

ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica 

caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente 

prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até 

porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio 

requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas” (Informativo nº. 757).”(TJ/MT - Ap 69524/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Portanto, 

rejeito a presente preliminar. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi 

criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, pois o 

documento juntado não comprova as alegações contidas na inicial em 

razão de ter sido produzido unilateralmente, bem como ressalta a 

inexistência de provas quanto à invalidez permanente. No entanto, 

havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito 

nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a petição inicial são 

capazes para comprovar o envolvimento do requerente em acidente com 

veículo automotor, tendo em vista que consta no Id. 4535248 “Ficha de 

atendimento médico”, o qual foi emitido pelo Hospital Regional de Colíder e 

consta que a parte autora foi vítima de “paciente com histórico de queda 

de moto”. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro 

relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de 

prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). 

Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente 

envolvendo veículo automotor, torna-se dispicienda a juntada do Boletim 

de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu membro superior esquerdo, restando afetada a 

sua capacidade funcional em 50%, conforme se observa do laudo pericial 

de id. 13167206, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro superior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica em razão 

do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à indenização 

pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que a 

parte requerente teve afetado de forma definitiva as funções do seu 

membro superior esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de até 

70%, do valor total da indenização para os casos em que ocorre a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor 

previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da 

Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou 

o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como 

aplicável a tabela de gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente 

quando do sinistro. A constitucionalidade de referidos normativos vem 

sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO 

SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma vez que tem 

o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização decorrente 

do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que gerencia a 

distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido seguro. 

2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que 

apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz 

respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. Precedente 

desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida 

Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de 

dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Carlos Aparecido de Souza em desfavor 

de Itaú Seguros de Auto e Residência, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título 
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de invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 07/09/2014 (Id. 4535248), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação (STJ, Súmula 426) ocorrida em 02/02/2017, 

conforme AR constante no Id. 12290035. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC. 

Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005158-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS HUBERT TEIXEIRA (AUTOR(A))

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005158-40.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS HUBERT TEIXEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Marcos Vinicius Hubert 

Teixeira, promove ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulado 

com indenização por danos morais em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, sustentando, em síntese, que era titular do 

contrato 00002012980310355 e durante a vigência do contrato efetuou 

todos os pagamentos. Alega que em abril/2013 efetuou o cancelamento do 

contrato, todavia, passou a receber boletos de meses posteriores ao 

cancelamento, quais sejam: referente ao mês de maio de 2012 nos valores 

R$ 29,12, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45 e R$ 70,45; 

junho de 2012 nos valores de R$ 21,46 e R$ 21,46; julho de 2012 no 

importe de R$ 22,48; agosto de 2012 no valor de R$ 347,83; setembro de 

2012 no valor de R$ 1,15. Aduz que em 19/06/2015 foi constatada uma 

suposta irregularidade no medidor e apenas em junho/2017 o autor 

recebeu uma notificação da requerida acerca da suposta existência de 

procedimento irregular, com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 

2.028,09 referente a agosto de 2012. Enfatiza que não possui nenhum 

débito com a requerida, tendo sido surpreendido com a inclusão do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual requereu a 

concessão de tutela antecipada para a exclusão do seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e a suspensão da cobrança das faturas, e 

no mérito seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da 

requerida a indenização por danos morais. Juntou documentos (id. 

8760023 a 8760082). Na decisão de id. 8777339 o pedido liminar foi 

deferido. Realizada audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id. 

9738739). A requerida apresentou contestação no id. 9876873, que veio 

instruída com documentos de ids. 9876879 a 9876893, alegando que 

apesar do autor afirmar que não residia no imóvel em que localizada a 

unidade consumidora à época dos fatos, a titularidade desta permaneceu 

em seu nome até a efetiva troca de titularidade para o nome do Sr. 

Aparecido Pires da Veiga. Aduz que a natureza do contrato de 

fornecimento de energia elétrica é de obrigação propter personam, razão 

pela qual o autor é o responsável pelos débitos questionados. Ainda, 

ressalta que por ocasião de uma inspeção realizada na UC n. 1930309 em 

19/06/2015, foi verificado que havia instalação ligada direta sem medidor. 

Nesse passo, afirma que expediu o competente termo de ocorrência e 

inspeção de n. 517618, o qual reúne o máximo de evidências para 

demonstrar a anormalidade constatada no equipamento. Assim, afirma que 

a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de 

receita referente ao período em que havia uma irregularidade no sistema. 

Salienta que os termos de ocorrência emitidos pelos funcionários da ré 

não constituem em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo 

editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Insurgiu-se em face do pedido de danos morais, 

requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 10154170. Em seguida, a 

parte requerente manifestou acerca das provas que ainda pretendia 

produzir no id. 11518281 e a requerida manifestou seu desinteresse na 

produção de outras provas além das já produzidas nos autos no id. 

11431443. Na decisão de id. 12313870 foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda e deferida a produção de prova testemunhal. 

Na audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos de 

duas testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que os autos 

permaneceram conclusos para prolação de sentença. É o relatório. 

Decido. O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se 

a parte autora é responsável pelos débitos referente ao mês de maio de 

2012 nos valores R$ 29,12, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 

70,45 e R$ 70,45; junho de 2012 nos valores de R$ 21,46 e R$ 21,46; julho 

de 2012 no importe de R$ 22,48; agosto de 2012 no valor de R$ 347,83; 

setembro de 2012 no valor de R$ 1,15 e pelo valor de R$ 2.028,09, 

referente à recuperação de consumo do lançada na fatura de setembro 

de 2012 apurada a partir de vistoria realizada pela requerida no medidor 

de consumo da UC em nome do requerente, tendo em vista que a parte 

autora afirma ter solicitado o cancelamento do serviço de fornecimento de 

energia elétrica em seu nome no mês de abril de 2013. Pois bem, observo 

que as provas produzidas nos autos foram insuficientes para concluir que 

a parte autora teria solicitado o cancelamento dos serviços prestados pela 

requerida em abril de 2013. Isso porque, não consta nos autos qualquer 

documento comprovando tal alegação, ao passo que a duas testemunhas 

arroladas pelo autor ouvidas em audiência de instrução e julgamento não 

souberam precisar se o autor teria solicitado o cancelamento do serviço. 

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do 

ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o 

ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, apesar de haver 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, ela 

não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que a 

alegação de que teria realizado o cancelamento do serviço prestado pela 

requerida em abril de 2013 apenas ficou relegado ao campo hipotético, 

sem qualquer prova robusta de tal fato. Dessa forma, considerando a 

ausência de prova quanto o efetivo cancelamento do serviço e 

considerando que a unidade consumidora se encontra cadastrada sob a 

titularidade do autor não há acolher o pedido de declaração de inexistência 

dos débitos relativos ao mês de maio de 2012 nos valores R$ 29,12, R$ 

70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45 e R$ 70,45; junho de 2012 

nos valores de R$ 21,46 e R$ 21,46; julho de 2012 no importe de R$ 22,48; 

agosto de 2012 no valor de R$ 347,83; setembro de 2012 no valor de R$ 

1,15. A propósito do tema, colho os seguintes julgados: “PROCESSUAL 

CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. ARTIGO 295, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

CPC. INOCORRÊNCIA. Extraindo-se da inicial da ação proposta a 

insurgência do autor com a imputação de dívida decorrente de fiscalização 

realizada pela concessionária, assim como possível o pedido, que visa 

impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica e obter 

declaração de inexistência do débito, não se enquadra aquela em o artigo 

295, parágrafo único, inciso II, CPC. PARAFISCAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA PROPTER PERSONAM. 

LEGITIMAÇÃO ATIVA. O contrato de prestação de serviços de 

fornecimento de energia elétrica cria relação jurídica de natureza propter 

personam, sendo legitimado ativo para responder pelo débito quem 

mantém vínculo contratual perante a concessionária, irrelevante a 

existência de contrato de locação entabulado entre aquele e terceiros, 

cujos efeitos operam inter partes, não alcançando esta última.” (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70043772870, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: 

Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 27/07/2011). “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PAGAMENTO. 

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO CADASTRADO COMO USUÁRIO 
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DO SERVIÇO. O pagamento da conta decorrente de prestação de serviço 

de abastecimento de água é de responsabilidade do proprietário da 

unidade consumidora cadastrado como usuário junto à concessionária. A 

existência de contrato de locação não vincula a prestadora do serviço que 

dele não teve conhecimento. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(TJRS - Apelação Cível nº 70004810578, Segunda Câmara Cível, Relator 

Antônio Janyr Dall'Agnol Júnior, julgado em 10.09.2003). Nesse diapasão, 

torno a frisar a responsabilidade da requerente para com os débitos 

oriundos da unidade consumidora acima citada referente ao mês de maio 

de 2012 nos valores R$ 29,12, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 70,45, R$ 

70,45 e R$ 70,45; junho de 2012 nos valores de R$ 21,46 e R$ 21,46; julho 

de 2012 no importe de R$ 22,48; agosto de 2012 no valor de R$ 347,83; 

setembro de 2012 no valor de R$ 1,15, ante a existência de vínculo 

contratual com a concessionária pública. No entanto, resta deliberar sobre 

a regularidade ou não da constituição do débito referente à recuperação 

de consumo no valor de R$ 2.028,09 relativo ao mês de agosto de 2012. 

Ao compulsar os autos, verifica-se que a unidade consumidora de energia 

elétrica registrada em nome do requerente foi inspecionada em 

19/06/2015, ocasião em que foram apuradas irregularidades na mesma 

(“Auto Religado”), sendo então revisado o quantum energético 

não-aferido. Verifica-se ainda que a requerida promoveu a inspeção no 

refer ido instrumento afer idor  de consumo, procedendo 

administrativamente a revisão de cálculos de valores que entendeu serem 

corretos, decorrente do defeito que afirma ter encontrado, através de 

exames unilateralmente realizados. Quando então foi emitida a fatura no 

importe de R$ 2.028,09 referente a agosto de 2012, também questionada 

pelo autor. Conquanto a requerida tenha efetuado vistoria na unidade 

consumidora registrada em nome do autor, certo é que este não foi 

devidamente cientificada de tal procedimento, conforme se observa do 

Termo de Ocorrência e Inspeção juntado no Id. 9876888, de modo que 

pudesse impugná-lo na ocasião da sua realização, ou ao menos tomar 

conhecimento do procedimento administrativo realizado, pois verifica-se 

que o referido termo de ocorrência foi assinado por um terceiro estranho a 

lide. Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de 

forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade 

consumidora do autor apresentava algum defeito que justificasse a 

recuperação de consumo. Devo ainda consignar que a presunção de 

veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas 

relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o 

acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso concreto. 

Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria 

realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua 

impugnação, principalmente, quando não foram observados os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, 

vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido recentemente 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RAC - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. “(TJMT - 

Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Assim, não se pode impor a requerente o pagamento dos R$ 

2.028,09, referente à recuperação de consumo lançada na fatura de 

agosto de 2012, devendo tal débito ser declarado inexistente em 

decorrência dos fatos acima narrados. Do dano moral No que tange aos 

danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores 

em virtude de débitos inexistentes. Das provas coligidas, verifica-se que 

os débitos aqui questionados e levados a negativação pela requerida são 

devidos e preexistentes ao único débito declarado inexistente, qual seja 

no valor de R$ 2.028,09 referente ao mês de agosto de 2012, conforme se 

observa do extrato do SERASA de id. 8760025. Dessa forma, a guisa 

deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar 

danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras 

anotações regulares registradas no SERASA e, portanto, insuscetível de 

ser moralmente indenizado. A propósito do tema, vale a pena destacar o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - PERMANÊNCIA NO CADASTRO 

ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA 

REFORMADA. Não caracteriza dano moral a manutenção indevida no 

cadastro da Serasa daquele que já figurava no referido rol por outras 

questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível n. 

00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni Ferreira.) Como último 

argumento, imperioso registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

pôs fim a discussão que permeava os danos morais em questões 

similares a esta, ao uniformizar entendimento que era discrepante entre a 

segunda e quarta câmaras, de modo que passou a entender, assim como 

este Juízo, que outras anotações negativas no rol de devedores em nome 

do postulante afasta o sobredito pedido indenizatório. Confira: “Importante 

assinalar que consta do v. acórdão o substrato fático em que constatada 

a irregularidade, afirmada a ausência de comunicação. Partindo dessa 

premissa, a negativação no banco de dados deve ser comunicada à 

inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que impressiona é que o autor não 

questionou a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão. 

Senão bastasse, o acórdão recorrido reconhece a existência de outras 

anotações, algumas com notificações prévia, e outras sem, objeto do 

pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração da folha 07, datada de 

21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome inscrito no SERASA 

pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 (quinze) cheques 

emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do Brasil S/A; - 01 (uma) 

pendência financeira com a Brasil Telecom, datada de 09/09/2003, no 

valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos no Cartório de 

Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha a ré 

comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em algumas 

anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido surpresa, 

pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua pessoa 

constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a parte 

autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu nome. 

Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a 

inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 2.028,09, referente à 

recuperação de consumo lançada na fatura de agosto de 2012 Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, por consequência, revogo parcialmente a 

liminar deferida nos autos, mantendo os seus efeitos apenas no que diz 

respeito ao débito acima declarado inexistente. Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas 

judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação 

ao autor, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiário da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009096-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMULO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE HORLANDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009096-43.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE HORLANDO BENTO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. Jose Horlando Bento da Silva propôs a presente ação 

declaratória c/c pedido de indenização e pedido liminar em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A, aduzindo, em suma, que teve o seu nome incluído 

no órgão de proteção ao crédito (SCPC) pelo requerido referente ao débito 

no valor de R$ 177,89 (cento e setenta e sete e oitenta e nove centavos). 

Aduz que desconhece o débito, uma vez que nunca celebrou contrato 

com a ré. Segue alegando que encaminhou notificação extrajudicial ao réu 

para que fornecesse o contrato supostamente firmado por ele, contudo, o 

banco manteve-se inerte. Declara que pode ter sido vítima de falsário que 

utilizou de seus dados para adquirir os serviços do requerido. Por fim, 

requer seja declarada a inexistência de débito com o requerido, excluindo 

definitivamente seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e a 

condenação do requerido a título de danos morais no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Juntou documentos de ids. 11057305 a 

11057418. Na decisão de id. 11071329 foi deferida a liminar. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (id. 12143444). Citado, o requerido 

apresentou contestação no id. 12154088, que veio instruída com os 

documentos de ids. 12154090 e 12154093, alegando que o autor celebrou 

contrato com a empresa requerida, sendo titular do cartão n° 

6363.XXXX.XXXX.0890, porém não honrou com o seu pagamento, razão 

pela qual ocasionou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Segue alegando que o cartão foi utilizado causando diversas 

despesas, inclusive o autor efetuou pagamentos das faturas do cartão de 

crédito, descaracterizando a alegação de desconhecimento do débito. 

Ainda, o banco réu ressalta que possui a proposta de emissão de cartão o 

qual foi assinado pelo autor e as assinaturas exaradas no documento são 

semelhantes a assinatura exarada na procuração. Ao final, requereu a 

improcedência do pedido inicial. Impugnação à contestação foi 

apresentada pelo requerente (id. 14011722). As partes foram intimadas 

para especificarem quais provas pretendem produzir, ocasião em que 

ambas informaram que não possuem interesse na produção de outras 

provas (ids. 14499963 e 15490506). Após, os autos vieram-me conclusos 

para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da parte 

autora no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito no 

valor de R$ 177,89 (cento e setenta e sete e oitenta e nove centavos), 

que supostamente se encontrava em seu nome. O requerente afirma não 

ter tido qualquer relação jurídica com o requerido que justificasse o débito. 

Ainda, juntou com a inicial o informativo do órgão de proteção ao crédito 

demonstrando sua afirmação de existência da inscrição que estava em 

seu nome junto ao requerido, conforme de id. 11057391. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados 

na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou êxito o requerido em 

demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes 

decorrente através da proposta completa para emissão de cartões (id. 

12154093), no qual apresenta as assinaturas exaradas pelo autor, é de 

fácil percepção que essas assinaturas possuem uma similitude extrema 

com as assinaturas exaradas no RG, procuração, declaração de 

hipossuficiência, residência e de inexistência de débito (ids. 11057327, 

11057345, 11057374, 11057380, 11057403). Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA 

PARCELADA DE TELEFONE CELULAR COM CHIP – ASSINATURA DO 

COMPRADOR SUPOSTAMENTE FALSIFICADA – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE FALSIDADE - ANÁLISE COMPARATIVA ICTU OCULI DA 

ASSINATURA DO CONTRATO E DAS DEMAIS EXARADAS NA 

PROCURAÇÃO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE – 

SIMILITUDE EXTREMA DAS RUBRICAS – ÔNUS DO AUTOR EM SOLICITAR 

INCIDENTE DE FALSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO 

INICIAL - INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – INSCRIÇÃO DEVIDA NO SPC – 

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO- RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

105201/2011, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MT, Relatora: 

Marilsen Andrade Addario, Julgado em 12/12/2012). Alia-se a isso as 

faturas colacionadas no id. 12154090 demonstram que desde 2013 o 

cartão é frequentemente utilizado sendo feito diversas compras, tendo 

inclusive o autor quitado várias delas, deixando de efetuar pagamento 

apenas a partir da fatura de abril/2017 a fevereiro/2018. Outrossim, no 

Extrato Previdenciário juntado pelo próprio autor no id. 11057369 

comprova que o autor trabalhou na empresa Danilbores Silva Nunes – ME, 

empresa esta que fica localizada na cidade de Irecê/BA conforme 

verifiquei em consulta junto ao Sistema Infojud, o qual possui a mesma 

base de dados da Receita Federal, sendo que a referida empresa é 

localizada próxima da cidade onde foi realizado o negócio jurídico entre as 

partes. Ainda, observo que autor laborou na empresa supracitada no 

mesmo período da contratação. Soma-se a isso o fato que o RG presente 

no id. 11057345 comprova que o autor é nato de Lapão/BA, na mesma 

cidade onde procedeu a assinatura do contrato. Portanto, apesar do autor 

residir atualmente nesta comarca, é passível de entender com os 

documentos acostados que anteriormente ele já residiu em Lapão/BA. 

Dessa forma, diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida 

está lastreada em negócio jurídico que contou com a participação do autor, 

que daquele ficou inadimplente, razão pela qual a improcedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Da litigância de má-fé Diante de 

tudo que fora exposto, restou evidente que o requerente se utilizou de 

má-fé processual, uma vez que afirmou não possuir nenhuma jurídica, 

tampouco dívida inadimplente, para com o requerido que justificasse o 

débito descrito nos autos, quando na verdade tinha pleno conhecimento 

da existência de um débito em seu nome que não foi adimplindo a tempo e 

modo, dando ensejo a negativação do seu nome. Agindo assim, 

caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 

do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, 

sendo o quanto basta para condenar a parte autora por litigância de 

má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil. Nestes termos 

caminha a jurisprudência: “COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAL E MORAL – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Tendo sido comprovado, ao contrário do que alegou a autora, que havia 

entre as partes contratos de compra e venda entabulados, bem como de 

seu descumprimento por parte da autora, ensejando a negativação de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, de rigor era mesmo a 

improcedência da presente ação indenizatória, ajuizada com a premissa 

de que não havia contratação entre as partes. Assim, alterando a autora a 

verdade dos fatos e pretextando a obtenção de vantagem indevida, 

pertinente a sua condenação por litigância de má-fé, sendo de rigor o não 

provimento do recurso, mantida sua condenação.” (TJ-SP - APL: 

00368965920118260001 SP 0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que a parte 

requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais da presente ação declaratória proposta 

por José Horlando Bento da Silva em desfavor de Banco Bradesco 

Cartões S/A ambos qualificados nos autos e em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Ainda, CONDENO a parte 

requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Outrossim, 

por consequência, revogo a liminar deferida nos autos no id. 11071329. 

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se e 

Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006780-57.2017.8.11.0002
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ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO SGOBBI (REQUERENTE)
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006780-57.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

PAULO SGOBBI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. 

Paulo Sgobbi promove a presente ação de liquidação de sentença c/c 

pedido de exibição de documentos em desfavor de Ympactus Comercial 

S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o valor de R$ 3.078,00 (três 

mil e setenta e oito reais), proveniente da adesão à rede Telexfree e 

consequente aquisição de uma conta AD Central Family. Aduz que em 

virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos (ids. 

9709858 a 9710379). Determinada a emenda da inicial no id. 9714867, a 

parte autora manifestou nos ids. 11944317 e 11944403. Devidamente 

citada, a requerida se manteve silente, não apresentando qualquer 

espécie de resposta, conforme certidão constante no id. 15620945. Os 

autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, cumpre 

anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente para a formação do 

meu convencimento. A empresa requerida apesar de devidamente citada 

não apresentou contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na liquidação pelo 

procedimento comum, o demandante indica expressamente em sua peça 

inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos que pretende 

provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum debeatur, de 

forma que a ausência de defesa do demandado, configura sua revelia e, 

ainda, mais importante, a geração de presunção de que os fatos que o 

demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o 

artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, 

CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de 

fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte 

requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, o 

objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a 

uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição 

da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser 

objeto de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade 

judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica 

individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a ação de 

liquidação de sentença somente tem lugar quando o título executivo 

(sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for 

ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da 

liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o 

art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo e exigível. A liquidez será 

alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de 

liquidação de sentença.[3] Volvendo os olhos para o caso versando, 

verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a liquidez do 

seu crédito, tendo em vista que sequer aportou aos autos boletos ou 

outros documentos que comprovasse a realização do pagamento descrito 

na inicial. Dessa forma, apesar do documento de id. 11944317 a princípio 

demonstrar a existência de uma eventual relação jurídica existente entre 

as partes, tenho que não restou comprovado nos autos a perda 

patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida, uma vez 

que não demonstra qual o valor pago. Portanto, considerando que a 

distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – 

inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que não restou demonstrado 

nos autos que a parte autora realizou a aquisição de uma conta AD 

Central Family no valor de R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais), 

perante a requerida, uma vez que tal alegação ficou relegada ao campo 

hipotético, sem qualquer prova robusta da sua ocorrência. Assim, sem a 

prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, 

desautorizando constituição do quantum debeatur aqui pretendido, tendo 

em vista que a parte requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial 

e em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. 

e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - 

Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, 

Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006139-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006139-69.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Benedito Ferreira de 

Almeida promove a presente ação de cobrança de indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículo automotores em 

desfavor de Segura Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, visando à 

condenação da requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, pelo sinistro ocorrido em 03.10.2014, no qual 

resultou em invalidez permanente. Juntou documentos de ids. 9382627 a 

9382633. Determinada a emenda da inicial no id. 9649629, a parte autora 

cumpriu nos ids. 9825634 a 9825682. Audiência de conciliação restou 

inexitosa (id. 10759560). A requerida devidamente citada apresentou 

contestação no Id. 10796187, instruída de documentos de Ids. 10796190 a 

10796251, alegando preliminarmente retificação da autuação, falta de 

interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e pendência 

documental, sucumbência, ausência de pressuposto de constituição válido 

e ausência de documentos essenciais legíveis. No mérito aduz que a 

natureza do acidente sofrido não é de trânsito, uma vez que nos 

documentos anexados se trata de queda de bicicleta e a cobertura do 

seguro dpvat ocorre de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre. Aduz, ser necessário a comprovação do 

autor de que a sua lesão foi causado por veículo automotor, conforme 

Decreto Lei n. 73/76 com a reforma introduzida pela Lei n. 6.194/74. Aduz, 

que o registro de ocorrência apresentado pela parte autora não é capaz 

de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de forma 

unilateral visto que registrado posteriormente ao acidente, bem como 

afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou 

que havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, requereu a improcedência do 
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pedido inicial. A parte autora apresentou impugnação no id. 14110754. No 

id. 14401761 foi juntado aos autos a Avaliação Médica realizada na parte 

autora durante sessão de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Em seguida, a parte 

requerida manifestou acerca da avaliação médica no id. 14598687. É o 

necessário. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Assim, passo a análise da 

preliminar arguida em contestação e mérito. Da falta de interesse de agir e 

da pendência documental Aduz a seguradora requerida que o sinistro está 

pendente por exigência documental, visto que não o autor não demonstrou 

a juntada dos documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, bem como que a parte autora não esgotou a via 

administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que 

há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme ids. 9382634 e 9382633. Nesse sentido tem sido a 

orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Portanto, rejeito as referidas preliminares. Da 

sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 9382627 – pág. 05 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Da ausência de 

documentos essenciais legíveis Aduz a parte requerida que apesar do 

autor ter juntado o RG e CPF, os mesmos estão ilegíveis. Ressalta, que 

ausência ou ilegibilidade deles impede a cobertura do processo. No 

entanto, a alegação da ré não merece prosperar, pois determinada a 

emenda da inicial para que juntasse os documentos legíveis a parte autora 

cumpriu no id. 9825634. Sendo assim, rejeito a presente liminar. Por fim 

defiro o pedido de retificação do nome da requeria, razão pela qual 

determino que a Secretaria promova a retificação do polo passivo para 

constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Do mérito Pois bem. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da 

Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois 

visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no 

caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido acidente em 03/10/2014, que resultou em 

invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o acidente 

descrito na inicial não é de trânsito, bem como aduz que Boletim de 

Ocorrência juntado nos autos não comprova a existência do sinistro, pois 

fora produzido unilateralmente, afirma ainda não ter restado comprovado a 

alegada invalidez descrita na inicial. Pois bem. Da análise dos autos 

verifico que a improcedência é a medida que se impõe. Isso porque, o 

acidente conforme relatado no Boletim de Ocorrência aduz que o autor 

após ser fechado por um motociclista caiu de sua bicicleta e inclusive o 

condutor da moto não parou no local para prestar socorro (id. 9825682). 

Do relato, é possível constatar que não houve abalroamento direto entre a 

bicicleta e a motocicleta, bem como nos prontuários médicos (ids. 9382627 

– págs. 08/08 e 9825656) também não relata a ocorrência do sinistro ter 

sido ocasionado por veículo automotor, corroborando a isso na Certidão 

de Ocorrência juntada pelo autor no id. 9382627 – pág. 03 faz menção 

apenas que a natureza da ocorrência foi queda de bicicleta. Portanto, não 

configurando o acidente automobilístico com veículo terrestre, conforme 

preceitua o art. 2°, inciso I, da Lei 6194/74, in verbis: Art . 2º Fica 

acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, 

a  a l í n e a  l  n e s t e s  t e r m o s :  " A r t .  2 0  

................................................................................. l) - Danos pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não." A esse respeito, transcrevo recente 

julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA - 

REJEITADA - ACIDENTE SEM COLISÃO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E 

BICICLETA – DERRAPAGEM EM AREIA NO ASFALTO – FREAGEM NO 

QUEBRA-MOLAS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DESEQUILÍBRIO DA 

BICICLETA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para pleitear 

a indenização do seguro obrigatório DPVAT, há necessidade da presença 

de dois requisitos, sendo eles: prova do acidente automobilístico, nexo 

causal e existência do laudo pericial comprobatório da invalidez, nos 

termos da Lei nº 6194/74. Quando não há evidência de colisão entre o 

veículo automotor com a bicicleta, não há como se beneficiar do seguro 

obrigatório DPVAT. (Ap 9220/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018) Outrossim, verifico que a parte 

autora não encartou aos autos cópia do Boletim de Ocorrência realizado 

pela autoridade competente no momento do suposto sinistro (id. 9825682), 

inexistindo assim comprovação do acidente envolvendo veículo automotor, 

tenho que o Boletim de Ocorrência apresentado, por si só, não atesta o 

nexo de causalidade entre o alegado acidente e as lesões indicadas. 

Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 - 

INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INOCORRÊNCIA - CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - AUSÊNCIA DE NEXO 

CAUSAL - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em prescrição do 

direito do segurado em receber a indenização, vez que interpôs a ação 

antes de completar três anos contado da ciência efetiva da sua invalidez 

permanente. O Boletim de Ocorrência juntado aos autos trata de mera 

comunicação à autoridade policial, feita três anos após o acidente, não se 

mostrando apto a cumprir a determinação do art. 5º da Lei n. 6.194/74, 

sequer se passando por simples prova, pois, é ato unilateral, sem 

consistência.” (TJMT - Ap 81322/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2010, Publicado 

no DJE 04/11/2010) Ademais, apesar de a parte autora ter sofrido lesões 

com a queda da bicicleta segundo a avaliação médica no id. 14401761, 

este não comprovou de que teve causa direta com a motocicleta. Dessa 

forma, incumbia a parte autora comprovar que a sua alegada invalidez 
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permanente decorria do suposto acidente de trânsito descrito na inicial, ao 

passo que incumbia a requerida demonstrar a inexistência de nexo de 

causalidade ou outro fato impeditivo do direito alegado. Com efeito, o autor 

foi intimado para especificar as provas que ainda pretendia produzir, este 

quedou-se inerte, ocorrendo a preclusão. Ora, é sabido que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pelo requerente, ele não os comprovou, pois de tudo que se 

extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas 

ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de 

que a lesão permanente em sua estrutura crânio facial seja decorrente de 

um acidente envolvendo veículo automotor ocorrido em 03/10/2014. 

Portanto, inexistindo comprovação do fato, a simples narrativa pelo autor 

não é suficiente para provar o sinistro, inexistindo então o nexo de 

causalidade entre o alegado acidente e as lesões indicadas. Por isso, não 

tendo o autor comprovado os requisitos do §5º, do artigo 5°, da Lei N° 

6.194, de 19 de dezembro de 1974, a ensejar o pagamento de indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório, cuja matéria foi, inclusive, levantada 

pela requerida, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão 

pela qual resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 

2º CPC. Todavia, sendo o requerente beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, 

até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família. Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001859-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BARCELOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a 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: 1004356-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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: 1004356-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA CONCEICAO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004129-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

JOSE MAURICIO MORANDINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação quanto a 

Diligência (Id. 15687995), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008570-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OROZIMBO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência (Id. 15456001), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

N. Z. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA EVELIN ZAUZA OAB - 956.495.491-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004749-98.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Confiro às partes o prazo de 15 (quinze) dias sucessivos 

para apresentação dos memoriais finais, iniciando-se pela parte 

requerente, nos termos do artigo 364, §2º, do CPC. 2) Com as alegações 

derradeiras nos autos, venham conclusos para sentenciamento. 3) Saem 

os presentes devidamente intimados. 4) Cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

N. Z. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA EVELIN ZAUZA OAB - 956.495.491-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004749-98.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Confiro às partes o prazo de 15 (quinze) dias sucessivos 

para apresentação dos memoriais finais, iniciando-se pela parte 

requerente, nos termos do artigo 364, §2º, do CPC. 2) Com as alegações 
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derradeiras nos autos, venham conclusos para sentenciamento. 3) Saem 

os presentes devidamente intimados. 4) Cumpra-se. Várzea Grande/MT. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

JOANICE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

JOANICE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003073-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON CARVALHO QUEVEDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência (Id. 15446323), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000994-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERENTE)

MARCIO LOUZADA CARPENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

SILVIA ANDREIA BALBO FERREIRA (REQUERIDO)

M V FERREIRA REFRIGERACAO - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE AMORIM ASSIS FERREIRA (REQUERIDO)

VANDERLAN VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Diligência (Id. 15702396), no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352073 Nr: 17373-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:DF 24.214

 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$ 167,92 totalizando em R$ 

581,32 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.: 287870 Nr: 7261-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE DOS SANTOS DA SOLIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/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.: 331428 Nr: 151-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 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$ 413,40 e da TAXA judiciária no valor de R$ 218,24, totalizando em R$ 

631,64, conforme cálculo de fls.156, 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.: 247141 Nr: 6983-80.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-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.171, 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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398529 Nr: 10560-90.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERHOUSE INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SERRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTEY APARECIDO DIAS - 

OAB:7029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 Vistos, etc.

Intimem-se as demais partes do processo para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestarem acerca da intervenção de terceiros às fls. 447/459.

 Diante disso, suspendo a realização da audiência de instrução e 

julgamento designada para o próximo dia 10.10.2018, às 15h00..

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406031 Nr: 14559-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:MT 14.603, Bruno Corrêa Sobrinho - OAB:MT 22.029/O

 Vistos, em correição.

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora dos valores em contas e 

aplicações da parte devedora via BACENJUD.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008387-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

FILIPE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

SIRLENE MATURANA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008387-08.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que os autores peticionaram 

no Id. DOC. 14202559 pugnando pela concessão incidental de Tutela 

Provisória Fundada em Evidência, requerem à determinação que a 

requerida forneça um veículo reserva, ainda que não seja do mesmo 

modelo, porém, compatível ao avariado até a duração do processo ou até 

a conclusão do laudo pericial requerido pela requerida a qual arcara com 

os seus custos. É o relatório. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato 

das tutelas provisórias restou unificado na parte geral do Código de 

Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se sob a insigne da tutela 

de urgência e de evidência, sendo esta primeira fundada no periculum in 

mora (artigo 300, NCPC), e a segunda será analisada independentemente 

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, (artigo 311, NCPC). O autor pretende o deferimento de tutela de 

evidência alegando que o caso em apreço se adequa ao inciso IV do 

artigo 311, do CPC, cujo teor estabelece que: “IV – petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável”. No entanto, o acolhimento da medida pretendida implicaria no 

reconhecimento do direito dos autores, posto que tal pedido está 

intrinsecamente ligado ao mérito da demanda, devendo ser analisado após 

apreciação das questões preliminares arguidas pelas requeridas na 

ocasião do saneador, sopesando as provas carreadas aos autos. Ante o 

exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da 

medida, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida. Sem prejuízo do 

apontamento acima, especifiquem as partes as provas que porventura 

ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008413-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GOMES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

JESSICA BRAGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008413-69.2018.8.11.0002 

Vistos. 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 A COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição para 

o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 05 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008869-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO (ADVOGADO(A))

AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NAPOLES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008869-19.2018.8.11.0002 

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. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito dos títulos de 

créditos originais (cheques) na secretaria da 4ª Vara Cível, nos termos do 

artigo 425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado os 

títulos junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 05 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024356-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTER ALVES (EXECUTADO)

JONIVAL RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

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. 1024356-43.2017.8.11.0041 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 05 de Outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000399-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENILSON JOSE DE PAIVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte autora para no prazo de 10(dez) 

dias manifestar acerca do retorno dos autos da segunda instância, bem 

como requerer o que de direito: , 5 de outubro de 2018 ARLECI BENEVIDES 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000338-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA COSTA (REQUERENTE)

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 14:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007534-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZINO LOURENCO DE CARVALHO (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Não existe nulidade objeto de declaração ou 

falta de regularidade para saneamento. Portanto, presentes os 

pressupostos processuais e os elementos condicionais da ação 

previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do Novo 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 14:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação das partes para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, depositar 

em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, sendo que deverão esclarecer se as 

testemunhas comparecerão a audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação ou se há necessidade de diligência, para 

ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, NCPC). Saliento que a 

substituição das testemunhas eventualmente arroladas deve observar os 

preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como o decurso do prazo referenciado sem 

manifestação implicará em anuência tácita com o comparecimento das 

testemunhas independentes de intimação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008256-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

PALMIRO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Não existe nulidade objeto de declaração ou 

falta de regularidade para saneamento. Portanto, presentes os 

pressupostos processuais e os elementos condicionais da ação 

previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do Novo 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 14:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação das partes para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, depositar 

em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, sendo que deverão esclarecer se as 

testemunhas comparecerão a audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação ou se há necessidade de diligência, para 

ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, NCPC). Saliento que a 

substituição das testemunhas eventualmente arroladas deve observar os 

preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como o decurso do prazo referenciado sem 
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manifestação implicará em anuência tácita com o comparecimento das 

testemunhas independentes de intimação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009337-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NABOR CATARINO BRANDAO (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, o requerido não 

apresentou a contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). Não existe nulidade objeto de declaração ou 

falta de regularidade para saneamento. Portanto, presentes os 

pressupostos processuais e os elementos condicionais da ação 

previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do Novo 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 14:45 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação das partes para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, depositar 

em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, sendo que deverão esclarecer se as 

testemunhas comparecerão a audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação ou se há necessidade de diligência, para 

ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, NCPC). Saliento que a 

substituição das testemunhas eventualmente arroladas deve observar os 

preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como o decurso do prazo referenciado sem 

manifestação implicará em anuência tácita com o comparecimento das 

testemunhas independentes de intimação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008379-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOREANE DA SILVA (REQUERENTE)

LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 15:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007850-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVONETE MARIA PEREIRA PESSOA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 15:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007841-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA ROSA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 15:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMONICO LAUREANO DA SILVA (REQUERENTE)
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ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 15:45 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))

KAREN ISABELLA GOMES FERNANDES DA SILVA BRESSANE 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de ação de cobrança movida por Karen Isabella Gomes 

Fernandes da Silva Bressane contra o Município de Várzea Grande-MT, 

objetivando, em síntese, o recebimento do valor de R$ 10.566,70 (dez mil 

quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) referente a ao 

não pagamento de 1/3 (um terço) referentes aos anos de 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, bem como o 

reajuste salarial referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, e também, janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2012, acrescidos de juros e correções 

monetárias, com apoio nos documentos anexos. A parte requerida, 

devidamente citada, deixou de apresentar defesa. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Cuida-se de ação proposta na qual a parte Autora é servidora pública na 

ativa, onde sustenta que postulou administrativamente o pagamento de 1/3 

de férias referentes aos anos de 2008/2014 e também ao pagamento da 

diferença do reajuste salarial, sendo reconhecido pelo requerido, contudo, 

não houve o pagamento. Inicialmente, cumpre ressaltar acerca da 

prescrição quanto aos créditos alegados pela parte autora, pois, postula o 

pagamento das férias dos anos de 2008/2014, bem como do requerido 

reajuste salarial dos anos de 2011/2012. Como se pode verificar, com o 

reconhecimento do crédito reclamado pela servidora, houve a interrupção 

do prazo prescricional. Assim, conforme o art. 202, do Código Civil, dispõe 

acerca das causas de interrupção da prescrição: “Art. 202. A interrupção 

da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - 

por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor”. Verifico do Parecer nº 154/2017, 

referente ao pagamento de 1/3 de férias referentes aos períodos de 

2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, 

que a autora protocolou requerimento em 01/12/2016 e que foi verificado 

no histórico funcional que não foram pagos à autora os 1/3 de férias já 

gozadas nos períodos aquisitivos de 2007/2013. Quanto a prescrição, 

destaco do mencionado parecer que: “Analisando a documentação 

juntada pela CGP/SAD às fls. 41/50, constata-se que a servidora 

protocolou requerimentos de PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS JÁ 

GOZADAS E NÃO PAGOS em maio/2011 (CI 1598/2011- fls. 49/50), 

janeiro/2012 (CI 35/2012 – fls. 47/48), maio/2012 (CI 1144/2012 – fls. 

45/46), abril/2014 (CI 2091/2014 – fls. 41/42) e janeiro/2015 (CI 100/2015 – 

fls. 43/44)” “Logo, não há que se falar em prescrição do direito ao 

pagamento dos 1/3 de férias constantes no pedido de fls. 03/04, pois a 

servidora formalizou TEMPESTIVAMENTE o requerimento de pagamento 

dos 1/3 de férias dos períodos aquisitivos 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.”, sendo reconhecido o não 

pagamentos dos referidos 1/3 de férias, com a homologação do parecer. 

Na sequência, verifico ainda, o Parecer nº 153/2017, referente ao 

pagamento da diferença de enquadramento saúde maio/2011 a abril/2012, 

em que opina pelo deferimento do pagamento de diferença salarial dos 

meses de MAIO/2011 a ABRIL/2012 decorrente do reenquadramento no 

nível 04, classe D (Portaria 264/2012), tendo sido, em seguida, 

homologado pela Procuradora Geral de Várzea Grande. Nesse sentido: 

“REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

ACOLHIMENTO DE PARTE DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – 

PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DA LIDE QUANTO AOS DEMAIS PLEITOS – 

ASSISTENTE DO SUS – SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRADO NA CLASSE 

“A” QUANDO DE SUA POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA 

O ENQUADRAMENTO DIRETAMENTE NA CLASSE “B”, COMO PERMITIA A 

LEI N. 7.360/2000 – ACOLHIMENTO DESTE PLEITO NO ÂMBITO 

ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO TÁCITO E PARCIAL DO PEDIDO 

PELO RÉU – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA 

– OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §1º, DA LEI N. 6.899/81 

– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.1. Segundo o 

Professor Arruda Alvim, “não há interesse de agir quando do sucesso da 

demanda não puder resultar nenhuma vantagem ou benefício moral ou 

econômico para o seu autor”. Destarte, se, ainda que acolhido 

parcialmente o pedido do autor na via administrativa, remanescer seu 

interesse quanto à análise de outros pedidos formulados na lide, de 

natureza econômica, não há falar-se em carência da ação por falta de 

interesse de agir. (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais: 1986, v. 1, p. 242/243)2. Correta a sentença que julga 

procedente o pedido de enquadramento originário do servidor diretamente 

na Classe B do cargo por ele ocupado, concluindo ter havido 

reconhecimento tácito do pedido no particular, ao ser acolhido tal pleito na 

via administrativa. É que a conclusão de que houve reconhecimento tácito 

e parcial do pedido pelo réu implica, necessariamente, a procedência da 

demanda no particular. 4. Consoante entendimento doutrinário e 

jurisprudencial pacíficos, considera-se líquida tanto a sentença em que há 

completa especificação do quantum devido, sem necessidade de qualquer 

conta aritmética, como aquela em que todos os elementos são expressos 

e conhecidos, podendo ser apurado o valor monetário por meio de simples 

cálculos matemáticos. 5. Enquadrando-se o caso dos autos nesta última 

hipótese e em se tratando de condenação do Estado ao pagamento de 

verba remuneratória a servidor público (dívida considerada de valor e de 

natureza alimentar), a correção monetária deve incidir desde o 

inadimplemento ocorrido, quando efetivamente verificou-se o prejuízo 

patrimonial do agente público, aplicando-se o §1º do art. 1º da Lei n. 

6.899/81.6. De igual modo, escorreita a fixação dos juros em 6% ao ano 

com observância ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida 

pela MP n. 2.180-35/2001, quando a ação de cobrança é proposta e se 

refere a verbas devidas antes da alteração do referido dispositivo legal 

pela Lei n. 11.960, de 29.06.2009”. (Apelação / Remessa Necessária 

5879/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2014, Publicado no DJE 

15/07/2014). Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido formulado na presente ação para determinar o 

pagamento referente a 1/3 de férias dos anos de 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, como também ao 

pagamento do reajuste salarial referentes aos meses de maio/2011 a 

abril/2012, acrescidos de juros de mora a partir da citação e corrigido 

monetariamente a partir da data do pedido administrativo para o seu 

recebimento. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Os juros de 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313241 Nr: 9383-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMPO, AUTO CAMPO 

COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, JAIRSON DA CUNHA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - 

OAB:9552 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$ 413,40e da TAXA judiciária no valor de R$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23, conforme cálculo de fls.234, 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): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 240742 Nr: 2058-41.2010.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, ENÉAS ROSA DE MORAES, JAQUELINE FAVETTI, MURILO 

DOMINGOS, MILTON NASCIMENTO PEREIRA, PANIAGO ARAÚJO & 

ARAÚJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela de Souza Correia - 

OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4.032, JAIR 

KLASNER - OAB:16.142/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO 

- OAB:6203, RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB:12346, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para dizer se ainda desejam a produção de demais 

provas. Caso negativo, desde já, determino a intimação dos sujeitos 

processuais para apresentarem as razões finais, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias. Cumpridas as providências, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se com presteza (Processo Meta 2 – CNJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 62039 Nr: 7316-76.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANAIBA LTDA, APARECIDO 

ANTONIO CASAROTTO, CARLOS ALBERTO HORTENCI DE BARROS, 

MARCOS ELY MENDES DA SILVA, DIONILDO GOMES CAMPOS, JAIME 

OSVAIR COATI, CICERO ROMÃO BATISTA GOMES, EDINEY GORMAZ 

BARBOSA, JOSE SWANI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - OAB:PROC 

ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Maria de Almeida - 

OAB:15408-DF, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por José Swami 

Rodrigues em face de Fazenda Pública Estadual, alegando a ilegitimidade 

passiva, da impossibilidade de alteração da CDA para inclusão do 

excipiente, ausência do contraditório e da ampla defesa no processo 

administrativo que originou o lançamento do tributo, ausência de 

responsabilidade pelo art. 135, III, do Código Tributário. Finalizou 

requerendo a exclusão do excipiente do polo passivo da presente ação.

A excepta, devidamente intimada, manifestou pela legitimidade e 

responsabilidade passiva do sócio comprovada em ação criminal, 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados.

A exceção de pré-executividade não merece acolhida. À guisa de 

registro, como se sabe, aquilo que se denomina exceção de 

pré-executividade do título consiste na faculdade, atribuída ao executado, 

de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independente de 

penhora ou de embargos, determinadas matérias próprias da ação de 

embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua 

abrangência temática, à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à 

nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo 

reconhecimento independe de contraditório ou dilação probatória.

É cediço, ainda, que as exceções podem ser alegadas pelo devedor no 

bojo da execução, por simples petição, haja vista que a matéria levada à 

apreciação deve envolver questão de ordem pública, que, assim, devem 

ser conhecidas de ofício. Entretanto, não é essa a hipótese dos autos!

A propósito, sobre as alegações do Excipiente, não foi juntado por ele 

documento ou prova alguma que possibilitasse a constatação da 

veracidade da sua informação, a possibilitar o julgamento da exceção de 

pré-executividade de ofício pelo juiz.

 Aliás, acostou cópia do acórdão da apelação criminal, referente ao 

processo criminal o qual tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Várzea 

Grande, sendo condenado por crimes contra a ordem pública. Assim, em 

que pese tenha sido provida a apelação para reconhecer a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, fato é que, o excipiente foi condenado pelo 

crime contra a ordem pública, ou seja, é parte legítima para figurar no polo 

passivo desta demanda.

Dessa feita, como se sabe, a exceção de pré-executividade não admite a 

dilação probatória. E, sendo assim, a excipiente não se desincumbiu de 

comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSENTE - CDA - 

SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - A admissibilidade da exceção 

de pré-executividade está condicionada à desnecessidade de dilação 

probatória, ou seja, deve conter provas pré-constituída. - Ao passo que 

as CDA's gozam de presunção de certeza e liquidez e, não tendo os 

agravantes se desincumbindo de desconstituir tal presunção, certo é que 

a questão posta aos autos demanda dilação probatória”. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0024.11.700239-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos 

Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/0018, 

publicação da súmula em 03/08/2018)

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, 
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determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório estatístico até 

nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 71464 Nr: 5358-21.2004.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Adriana Alves - 

OAB:7180 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:

 Vistos,

Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito dos honorários periciais remanescentes (R$ 7.710,72), bem 

como as partes se manifestem quanto a apresentação do laudo pericial 

complementar em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 113286 Nr: 8798-20.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENIUS MOVEIS COLCHÕES LTDA, 

SEBASTIANA ALVES VIEIRA, IRACY ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GUEDES VIEGAS - 

OAB:19559/O

 Vistos,

Milenius Móveis e Colchões Ltda apresentou exceção de preexecutividade 

contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual, 

alegando, em síntese, a falta de notificação do sujeito passivo e a 

prescrição do débito, acostando documentos.

A excepta manifestou pugnando pela rejeição.

É o relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade consiste em figura processual 

estabelecida pela doutrina em favor do devedor, facultando-lhe o direito do 

contraditório, incidentalmente, no processo satisfativo, independentemente 

da garantia do Juízo. É notório que na exceção de pré-executividade se 

mostra viável discutir apenas matérias de ordem pública, que podem ser 

conhecidas de ofício pelo Juiz, tais como, questões envolvendo 

pressupostos processuais e condições da ação ou nulidades e defeitos 

formais flagrantes do título executivo, pois neste meio de defesa não se 

abre oportunidade ampla para dilação probatória.

No tocante a alegada prescrição, verifico do fato gerador ocorrido em 

09/2000; 10/2000; 11/2000; 12/2000; 01/2001; 03/2001; 09/2001; 10/2001 

e 04/2002, com os créditos constituídos definitivamente em 09/12/2005, 

conforme se vê da CDA. Considerando que, o excipiente não realizou o 

pagamento, vez que não comprovou nos autos que o fez, se aplica a 

regra do art. 173, inciso I, do CTN, nos seguintes termos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado;

(...)”

Assim, com a constituição do crédito realizado em 09/12/2005, o Fisco 

teria o prazo de mais 05 anos para propor a ação de execução fiscal, o 

que fez no dia 10/08/2007, com despacho de citação em 21/08/2007 

interrompendo a prescrição, totalmente dentro dos prazos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS GARANTIDO 

INTEGRAL – NÃO RECOLHIMENTO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO 

POR HOMOLOGAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL – 171, I DO CTN – 

APLICAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, 

em que inexistir pagamento antecipado, deve ser aplicado o disposto no 

artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ. (AgRg no 

AREsp 200.933/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/09/2012, DJe 10/10/2012). Nas hipóteses de tributo sujeito a 

lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer 

a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento 

do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da 

obrigação tributária, art. 174 do CTN.” (Ap 144983/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Lado outro, quanto a alegação acerca da ausência de notificação do 

sujeito passivo, verifico que o excipiente não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprovasse tal alegação e, para melhor analise, 

demandaria produção de provas, o que não é cabível na presente via de 

exceção de preexecutividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 - NÃO COMPROVAÇÃO.

 - A exceção de pré-executividade não se afigura como instrumento 

adequado quando a discussão a respeito da ilegitimidade passiva 

demanda dilação probatória.

 -De acordo com o artigo 174, §1º, inciso I, do CTN, o despacho ordenador 

da citação constitui causa interruptiva da prescrição. -Ausente 

comprovação de descumprimento do art. 526 do CPC, não há como negar 

seguimento ao recurso embasado apenas em alegações do agravado.” 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.05.190412-0/001, Relator(a): 

Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2015, 

publicação da súmula em 26/05/2015)

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, 

determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório estatístico até 

nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 413730 Nr: 18772-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICS IND. E COM. ROUPAS DE MALHAS 

LTDA, SANDRA AMARA SANTI SUEKANE, VALTER TOSHIO SUEKANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:13795/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - 

OAB:OAB - 7335/MT

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Sandra Amara 

Santi Suekane e Valter Toshio Suekane em face de Fazenda Pública 

Estadual, alegando a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa, bem 

como, argumentando que, conforme quarta alteração contratual se 

retiraram da sociedade transferindo suas cotas na integralidade para 

Bárbara Fernanda Teles Meireles e Sueli Martins da Silva. Finalizaram, 

requerendo a extinção da ação em razão da ilegitimidade passiva, com 

apoio nos documentos acostados.

A excepta, devidamente intimada, manifestou pela rejeição.

A exceção de pré-executividade não merece acolhida. À guisa de 

registro, como se sabe, aquilo que se denomina exceção de 

pré-executividade do título consiste na faculdade, atribuída ao executado, 

de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independente de 

penhora ou de embargos, determinadas matérias próprias da ação de 

embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua 

abrangência temática, à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à 

nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo 

reconhecimento independe de contraditório ou dilação probatória.

É cediço, ainda, que as exceções podem ser alegadas pelo devedor no 

bojo da execução, por simples petição, haja vista que a matéria levada à 

apreciação deve envolver questão de ordem pública, que, assim, devem 
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ser conhecidas de ofício. Entretanto, não é essa a hipótese dos autos!

A propósito, sobre as alegações do Excipiente, não foi juntado por ele 

documento ou prova alguma que possibilitasse a constatação da 

veracidade da sua informação, a possibilitar o julgamento da exceção de 

pré-executividade de ofício pelo juiz.

 Outrossim, os documentos trazidos juntamente com a exceção de 

pré-executividade, se trata da Quarta Alteração Contratual onde os 

excipientes cederam suas cotas na integralidade, realizada na data de 

26/004/2012. Contudo, ao analisar os documentos anexados na inicial, 

constato que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2008 e 2010, ou 

seja, período esse em que os excipientes ainda faziam parte da 

sociedade.

 Dessa feita, não lograram êxito em comprovarem a ilegitimidade passiva, 

bem como o exercício de gerência ou da administração da sociedade, o 

que demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSENTE - CDA - 

SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - A admissibilidade da exceção 

de pré-executividade está condicionada à desnecessidade de dilação 

probatória, ou seja, deve conter provas pré-constituída. - Ao passo que 

as CDA's gozam de presunção de certeza e liquidez e, não tendo os 

agravantes se desincumbindo de desconstituir tal presunção, certo é que 

a questão posta aos autos demanda dilação probatória”. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0024.11.700239-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos 

Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/0018, 

publicação da súmula em 03/08/2018)

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, 

determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório estatístico até 

nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 239970 Nr: 1365-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDO EZIDÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Requerente para apresentar cópias dos 

documentos pessoais do Autor Ubaldo Ezidório da Silva, tendo em vista 

não terem sidos juntados com a inicial, para fins de expedição do 

Precatório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002848-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO MESSIAS SANTOS BARROS (AUTOR(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: 

1002848-27.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): JOAO MESSIAS SANTOS 

BARROS Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, executar a sentença. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 5 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008317-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008317-88.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA Requerido: 

REQUERIDO: 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, 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, 5 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255608 Nr: 20451-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAVAX DISTRIBUIDORA DE COLAS LTDA, 

ILIANE FATIMA VERONESE DE ALMEIDA, DAYAN CESA ALVES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 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$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23, conforme cálculo de fls.64, 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): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333627 Nr: 2206-13.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA CASSIM, ISLIENE 

AUXILIADORA CORREA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 20/11/2018, às 17:30H, na Rua Joaquim Murtinho, 

610, Cuiabá/MT, no escritório do Sr. Perito Bento Cassiano de Oliveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328614 Nr: 24938-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ADILES MARIA 

DE MAGALHÃES, ADEILTON TEIJE DE MORAES, ANATÁLIA CORRÊA DE 
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CAMPOS, ANA LUCIA DE CAMPOS TAVEIRA, ANA DEVINA DE SOUZA, 

ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA, ALENIL ALMEIDA DE ARRUDA, BENEDITA 

BRASELINA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:MT 8.874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.164-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 20/11/2018, às 17:30H, na Rua Joaquim Murtinho, 

610, Cuiabá/MT, no escritório do Sr. Perito Bento Cassiano de Oliveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 386359 Nr: 2848-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Vistos.

 Cumpra-se todo o ordenado no despacho inaugural.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320261 Nr: 16652-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BATISTA DOS SANTOS, LEONTINA APARECIDA 

CRIVELARI, PATRICIA MONIQUE CRIVELARI DA COSTA, THAINA 

CARDOSO GONÇALVES, ELIZÂNGELA DE OLIVEIRA BRASIL, JAIR 

TEIXEIRA, IEDA KAROLAINE DE FIGUEIREDO, MARIA ROSANGELA SILVA 

DE SOUSA, MARIA TEREZA DE SOUSA SILVA, ITAMAR GOMES DA 

SILVA, MARIA DAS GRAÇAS SEVERO, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS, 

FRANCISCO CARLOS DA SILVA, ELIANE APARECIDA SOARES MARTINS, 

ELTON SILVA DE ALMEIDA, ROSENEY CLAUDETE DE CAMPOS, MAITÊ 

MAGNA SILVA DOS SANTOS, EDINALVA DO ROSARIO GOMES, 

JORDANA LAURA DA SILVA MORAIS, OLIVIA NOGUEIRA DOS ANJOS, 

ESMILIANO SANTANA RODRIGUES DE MOARES, ARYEL MAYER DE 

CAMPOS, MARCELO SEVERO SANTOS, PAULO GREGORIO DA SILVA, 

VALDINEI EMERSON DA COSTA, TATIANE NEVES MACHADO, MIRIAM 

MENESES DOS SANTOS, LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BRASIL, ERIVAN 

MESQUITA, JOSE MIGUEL DA SILVA, JOSÉ CARLOS DE PINHO, DALETE 

SOARES DE SOUZA, AGUIAR JOSÉ DOS SANTOS, ANA CAROLINA DA 

SILVA RODRIGUES, CLODOALDO LOPES DA COSTA, WAGNER ROCHA 

SILVA, FELIPE RAMOS BARBOSA, VALDIRENE ALVES DOS SANTOS, 

CRISTIANE APARECIDA SAMPAIO, DANIEL NASCIMENTO RAMALHO, 

DEANDRESON BENEDITO DIAS, LORAINE PAOLLA MACIEL MATTEI, IVANI 

ALVES DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RENI MARIA DA 

SILVA ALVES, ADILSON PAULA GOMES, AMAURI MARQUES DE 

ALMEIDA, ALEXSANDRO ALVES DA SILVA, ANA CRISTINA DA SILVA 

BINDI, SAMUEL BALBINO DA SILVA, ANA ROSA DE ALMEIDA, JULIANA 

PEREIRA DEODATO CORREIA, JOSE DEODATO CORREIA JUNIOR, 

MAURICIO DE PAULA SANTANA, ANA CLESIA FERREIRA MACHADO, 

ALEXANDRE CORERA DE ALMEIDA, ELZA QUEROBIM SIMOES, MARIA 

NAYARA BEZERRA ALVES GARCIA, DARLON CLEBER DE JESUS, 

JONNYHENRIQUE ROSA DE MORAES, JOSE CARLOS RIBEIRO, CASEMIRO 

JOSE RIBEIRO, JUNIOR MESQUITA DA COSTA, KATIA LIMA OLIVEIRA 

RIBAMAR, EDEMAR SILVA DE ALMEIDA, EVELYN SILVA CORREA, 

EMANOELLI DELGADO DA SILVA, ROBERTA CRISTINA DA SILVA, EDILZA 

SILVIA DE ALMEIDA, ALZEMIRA ESTACILIO DE ALMEIDA, ALEXSANDRO 

VIEIRA BONFIM, EDILSON SILVA DE ALMEIDA, ELAINE SILVA CORREA, 

LUIS FERNANDO DA SILVA, EDNA MARIA CANDIDO, ALESSANDRA 

LACERDA DOS SANTOS, ANA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA, ISRAEL 

ALMEIDA DA SILVA, SERGIO SOARES VIEIRA, SINEIDE RAIMUNDO DE 

RAMOS DA SILVA, ELIZEU RAMOS DA SILVA, JOSUE RAIMUNDO 

RAMOS, ADAIL DE MORAIS, ADAIL DE MORAIS, JOANICE LEITE DA 

COSTA, ADRINEIA MARTINHA FERREIRA, ALZIELY FARIAS NORTON DE 

ALMEIDA, GENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA, VANIR DA SILVA RAMOS, 

CLEUDISON FIDELIS DA SILVA, REGILAINE MARCIA DA SILVA, EDSON 

SILVA LUIZ, ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO, ROSINEY MAGALHAES 

DA COSTA, MICHELLY DE SOUZA, JAIME FRANCISCO DA SILVA, MAIZE 

ALVES DE ALMEIDA, JEFFERSON DE ARRUDA SILVA, MARLUCI 

GONÇALVES DOS SANTOS, ROSELI ALVES DE ALMEIDA, FABIO 

MESQUITA DA COSTA, FELIX DIAS DA SILVA NETO, ROSA MARIA DA 

COSTA, MAGNA GONÇALVES SANTOS, MARCELA DE SOUZA, WELLITO 

JOSE DA SILVA, ALEX DA SILVA, MARIA VICENCIA DOS SANTOS, 

GREICIANE MARCIA DA SILVA FERREIRAD, MICHELLY COSTA DE 

OLIVEIRA, FRANCISCA PEREIRA DA COSTA, EDSON DE PAULA E SILVA, 

EDIS BENEDITO DE OLIVEIRA, ARGEU RAIMUNDO DE RAMOS, ANTONIO 

AQUINO DE CAMPOS, ROGERIO DA COSTA LOPES, ROBERTO CARLOS 

DE ABREU, JONAS ALMEIDA RAMOS, SILVANE RAIMUNDO RAMOS, 

ALESSANDRA PAIXÃO PINTO, JONATAN BREKENFELDES DA SILVA, 

MARIA DA ANUNCIAÇÃO LIMA OLIVEIRA, KAROLINE MIRANDA RIBEIRO, 

ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA, DAYSON DIETS, ANTONIO EMILIANO 

TRINDADE, HEITOR TOME DE ARRUDA, CLARA RODRIGUES DE PAULA, 

NATALINO ROSA DE JESUS, NOEME DA CRUZ RONDON, AGNALDO 

CRAVEIRO SILVA, JULIANA PEREIRA DE JESUS, ODINEIA LIMA OLIVEIRA, 

KEILA HURTADO CORREA, MAURO SÉRGIO DE SOUZA, DEYF DORNAN 

DIETS, ESTER FELESMINA CORREIA DE CAMPOS, LINDOMAR DA SILVA 

ORTIZ, FERNANDA ARROIO EGUES, THAIS EUGENIA DE JESUS SOUZA, 

CLOVIS JOSE DA SILVA, GILMAR LISBOA ALVES, SUELY BENEDITA 

TAVARES DE LIMA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, MARIA FATIMA VIEIRA 

BONFIM, LAURIANE DA SILVA PINTO, JOÃO DE OLIVEIRA BASTOS, 

JANICLEYD DE JESUS PINHEIRO, MARIA IMACULADA PINHEIRO, SANDRO 

JOSE DA CRUZ RONDON, VALDENIR PEREIRA DA SILVA, JOILSON DE 

CAMPOS SANTOS, ROBERVAL CARDOSO, TANIA REGINA DE LIMA DA 

SILVA, CECILIA GOMES PRADO SILVA, JOAQUIM GUIA DA SILVA, 

SILVANA FELIX CAMPOS, VANESSA MIRANDA DE SOUZA, 

ALESSANDRA MIRANDA DE ALMEIDA, CELSO NACIMENTO DE FRANÇA, 

MARIA APARECIDA DE MIRANDA, NATHANAEL DE OLIVEIRA ANDRADE, 

MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA ANDRADE, KEISE HURTADO CORREIA, 

FELIPE OLIVEIRA NACIMENTO, VALDOMIRO DE SOUZA JUNIOR, LUCIANE 

ELIZABETE DO NASCIMENTO, EZEQUIEL PEREIRA DO NASCIMENTO, 

ROQUE DE OLIVEIRA ANDRADE, SOLANGE DE SOUZA PEREIRA, 

ROSENILDA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS, MARIA ROSENILDA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 Em face do exposto, determino sejam intimados os autores, por intermédio 

de seu procurador, para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendem 

a petição inicial com o pedido de citação de cada um dos confinantes, 

apontando, obviamente, seus endereços para a realização do ato, 

promovendo-o em seguida, bem como com a juntada da planta do imóvel 

ou de documento correspondente, como observado acima, além dos 

documentos solicitados pela Fazenda Pública Estadual, conforme 

descrição exposta no corpo desta decisão, pena de indeferimento da 

petição inicial, nos moldes do art. 321 do atual CPC, e de extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do 

Código de Processo Civil em vigor.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 265588 Nr: 5580-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAUJO - 

OAB:, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956, RANIELLY G. LEITE - 

OAB:OAB/MT 14.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora a manifestar nos autos, requerendo 

o que de direito, no prazo de quinze dias.
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3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001951-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVARO SARDINHA (EXECUTADO)

SALVADOR SARDINHA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO (EXECUTADO)

SERGIO COMOLATTI (EXECUTADO)

GUIDO COMOLATTI (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (EXECUTADO)

ALBERTO VIEIRA COELHO (EXECUTADO)

FABIO ANTONIO PECCICACCO (ADVOGADO(A))

PIERINO COMOLATTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001951-67.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., PIERINO COMOLATTI, 

ALBERTO VIEIRA COELHO, SERGIO COMOLATTI, CARLOS ANTONIO 

RAMALHO RUIVO, GUIDO COMOLATTI, SALVADOR SARDINHA, JOSE 

ALVARO SARDINHA Vistos, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A, 

devidamente qualificada, se manifestou nos autos pugnando pela 

concessão de tutela incidental, em medida de urgência, a fim de declarar a 

suspensão do crédito tributário, determinando que a exequente suspensa, 

imediatamente, os efeitos do protesto, deixando de constar, assim, tal 

óbice vinculado à signatária. Aduz que, teve ciência, por meio de 

acompanhamento de extrato no SERASA, de que o crédito tributário 

cobrado nos autos foi protestado e tal atitude prejudica sobremaneira as 

atividades comerciais da empresa, dificultando a finalização de negócios, 

compras dos fornecedores, entre outros. Ademais, a signatária 

providenciou a garantia do Juízo, por meio da juntada da Apólice do 

Seguro-Garantia, ID 15232560. É o relatório. DECIDO. 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. Pois bem, compulsando os 

presentes autos, verifico a existência tanto da certidão positiva, 

constando o referido protesto alegado pela requerida, bem como o 

oferecimento de garantia da Apólice Seguro que, à luz do art. 835, § 2º c/c 

848, parágrafo único do Código de Processo Civil, equipara-se ao dinheiro. 

Desse modo, os elementos de convicção constantes nos autos foram 

suficientes para vislumbrar a presença dos requisitos impostos para a 

concessão da tutela de urgência requerida. Assim, ante todo o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela incidental, em medida de urgência para sustar 

os efeitos do protesto e dar conhecimento ao Cartório 02 Ofício de Várzea 

Grande-MT, até ulterior decisão deste juízo. Após, lavrado o respectivo 

termo e cumprida a liminar, abra-se vista às partes para prosseguimento 

do feito. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004754-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNANDES SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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. 

1004754-52.2018.8.11.0002 Valor da causa: $21,600.00 ESPÉCIE: 

[DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOSE ERNANDES 

SANTOS DA SILVA Endereço: RUA DANTE DE OLIVEIRA, 33, quadra 41 - 

Novo Paraiso II, NOVO COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-655 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

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 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, 5 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: 1003839-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

KATHEA JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS (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. 

1003839-03.2018.8.11.0002 Valor da causa: $3,669.57 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: KATHEA 

JACKELINE SILVA DUARTE MORAIS Endereço: Avenida Julio Campos, 

centro, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 
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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, 5 

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: 1006170-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO FREITAS E 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. 

1006170-55.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,646.22 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARCO 

ANTONIO FREITAS E SILVA Endereço: Rua Coronel Serra, 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 

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, 5 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009069-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP (AUTOR(A))

MAYARA RONDON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009069-60.2017.8.11.0002. AUTOR(A): COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 

RÉU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Cite-se a Parte Requerida 

por meio de carta ou mandado monitório, servindo a cópia deste despacho 

e a da inicial de mandado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, oferecer bens para penhora, ou apresentar 

embargos. Consigne-se na carta ou mandado que, efetuando o pagamento 

no prazo indicado, ficará o Requerido isento de custas e honorários 

advocatícios (art. 701, § 1º do Novel Código de Processo Civil). Anote-se, 

ainda, que 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. Custas pelo 

Requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 4 

de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008831-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CURVO RIBEIRO (REQUERENTE)

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008831-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RITA CURVO RIBEIRO 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 

do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

outubro de 2018. Alexandre Elias Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003230-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003230-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Postergo 

a análise do pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que o bom 

senso e a prudência recomendam seja ouvida a parte requerida, pois 

nesta fase ainda não estão evidenciados, de plano, os requisitos 

autorizadores das medidas pleiteadas. Posto isso, determino a citação do 

requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006864-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLA PATRICIA CAVALCANTE SILVA (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. 

1006864-24.2018.8.11.0002 Valor da causa: $7,000.00 ESPÉCIE: 

[SUBSÍDIOS, 1/3 DE FÉRIAS]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

(1114) POLO ATIVO: Nome: CARLA PATRICIA CAVALCANTE SILVA 

Endereço: RUA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 276 A, (LOT 

CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-290 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-196 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, 5 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: 1005668-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MAURO ALVES MOREIRA 42924146100 (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea 

Grande-MT - SR. BRENO GOMES (IMPETRADO)

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Várzea Grande-MT - 

SRA. ALINE ARANTES CORREA (IMPETRADO)

 

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. 

1005668-19.2018.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [EDITAL]

->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: MAURO ALVES 

MOREIRA 42924146100 Endereço: RUA TENENTE-CORONEL DUARTE, 30, 

(LOT C DEUS), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-558 

POLO PASSIVO: Nome: Secretário Municipal de Serviços Públicos e 

Mobilidade Urbana de Várzea Grande-MT - SR. BRENO GOMES Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 2500, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Nome: Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação de Várzea Grande-MT - SRA. ALINE ARANTES 

CORREA Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 2500, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 

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 
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(10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 5 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.: 244103 Nr: 17081-27.2010.811.0002

 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): TRANSPORTES BOM JESUS DE MATOZINHOS 

LTDA, JUNIA LUCIA DUCA COSTA, LUCIA DUCA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES BOM JESUS DE 

MATOZINHOS LTDA, CNPJ: 04734354000110. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão 

de Inscrição de Dívida Ativa às fls. 6/7.A parte exequente pugnou pela 

extinção do feito, nos moldes do art. 924, II do CPC, fl.33. Bem como a 

condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios. É a 

síntese. Fundamento e Decido.Restou demonstrado que a liquidação do 

débito ocorreu durante o curso do processo de execução, impondo-se 

desta forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora 

satisfazer a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 

924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito.Com 

honorários, estes fixados fl. 13. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades de estilo, arquivem-se.Cumpra-se.P. R. I.

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, 03 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414051 Nr: 18943-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIPRESS GRAFICA EXPRESSA UNIVERSIT 

LTDA, MARIA LUCIA DE MELO, VICENTE GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UNIPRESS GRAFICA EXPRESSA 

UNIVERSIT LTDA, CNPJ: 03583486000126, Inscrição Estadual: 131922874 

e atualmente em local incerto e não sabido VICENTE GOMES DE ARRUDA, 

Cpf: 07007671167, Rg: 057.496, brasileiro(a), casado(a), empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

UNIPRESS GRAFICA EXPRESSA UNIVERSIT LTDA, MARIA LUCIA DE 

MELOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA-20153428, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3428/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/03/2015

 - Valor Total: R$ 241.821,40 - Valor Atualizado: R$ 240.171,36 - Valor 

Honorários: R$ 1.650,00

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$ 1.650,00 (mil 

seiscentos 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, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jéssica Cristina da Silva 

Ribeiro, digitei.

Várzea Grande, 03 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259057 Nr: 19830-17.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V P ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, 

VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE PANASSOLO KIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO HENRIQUE PANASSOLO KIST, 

Cpf: 80203230159, Rg: 6039411, Filiação: Decio Claudio Kist e Santina 

Panassolo Kist, brasileiro(a), natural de Medianeira-PR, separado(a) 

judicialmente, autonomo. 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 

LYA7781 MT, marca/modelo GM/OMEGA GLS, 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, 03 de outubro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 208957 Nr: 4703-10.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LUCIA DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 299782 Nr: 20410-76.2012.811.0002

 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: JURANDIR FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 287403 Nr: 6751-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOIZO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:5757/MTAMEC, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL ALVES DA SILVA - 

OAB:11855/MT, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRIO - OAB:14.272/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para apresentarem as suas derradeiras alegações.

Após, conclusos para a sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 7708-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVINA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARCAL MENDONCA - 

OAB:3247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO B. DA F. ACCIOLY 

JR - OAB:7581

 Vistos.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS propôs, 

tempestivamente, Embargos à Execução promovida por SERVINA 

FRANCISCA DA SILVA.

Devidamente intimada, a embargada apresentou impugnação aos 

embargos à execução, fls. 21/25.

Sentença às fls. 28/30.

Recurso de apelação interposto pela parte embargante, fls. 38/45. 

Contrarrazões às fls. 52/59.

Os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

que em seu acórdão deu parcial provimento à apelação a fim de reformar 

a sentença em parte e fixar a data de início do benefício na data da 

citação.

Retorno do presente feito ao seu juízo de origem, fl. 77.

 Encaminhados ao contador judicial que apresentou cálculo às fls. 82/83.

Manifestação da parte embargante discordando do cálculo de fl. 82, 

concordando com os cálculos de fl. 83 e apresentando novos cálculos.

A parte embargada permaneceu silente, fl. 87.

É o relatório. DECIDO.

Pois bem. No caso em análise, não há necessidade de dilação probatória, 

pois, o cerne da questão é unicamente de direito.

 Verifico que a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestar a discordância dos cálculos, gerando concordância tácita.

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 83 e 84 em seu verso, com fulcro no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino o 

prosseguimento da execução conforme o valor apresentado pelo contador 

judicial.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Após, observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta 

decisão para os autos em apenso (nº 24/2005 código nº 78114) e 

arquivem-se os presentes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 434806 Nr: 3889-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGENS SÃO PAULO LTDA ME, 

PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA, ANDREY REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Nicolau Heinemann 
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Filhos - OAB:SP 175574, JONAS PEREIRA FANTON - OAB:SP 273574, 

LUCAS GOMES DE AZEVEDO - OAB:SP 375321

 Vistos,

PATRÍCIA GUGLIOTTA JACOBUCCI apresentou exceção de 

pré-executividade contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda 

Pública Estadual, alegando, em suma, que jamais foi sócia da empresa 

executada, requerendo a sua exclusão do polo passivo, visto que existe 

um processo em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, onde foi 

concedida a tutela antecipada para exclusão do quadro societário da 

empresa junto a Jucemat.

Instada, a parte exequente pugnou pelo prosseguimento da ação, bem 

como colacionou documentos da Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, 

consoante enunciado da Súmula nº 393.

A questão atinente à legitimidade passiva é matéria elencável dentre 

aquelas que podem ser apreciadas nesta sede, consoante precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais destaco o RESP 

640.155/RJ, STJ – PRIMEIRA TURMA, DENISE ARRUDA, 17.04.2007.

Entretanto, a matéria passível de ser apreciada em exceção de 

pré-executividade deve ser demonstrável de plano, sem necessidade de 

dilação probatória, sob pena de desvirtuar-se inteiramente o processo de 

execução fiscal, além de conflitar com a presunção de liquidez e certeza 

da dívida ativa regularmente inscrita. Compete ao executado o ônus da 

prova de suas alegações, em face da presunção relativa contida no art. 

3º, e seu parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido temos o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO 

FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

— ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. “Conforme assentado em precedentes da 

Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 

1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção 

de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que 

figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg 

no AREsp 223.785/PA).Recurso não provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 04/05/2018).”

Assim, ainda que a ilegitimidade passiva possa, em tese, ser alegada por 

esta via, sua demonstração deve ser inequívoca, o que não acontece no 

presente caso. Em que pesem as alegações da excipiente, contudo se 

exige maior dilação probatória.

Apesar de tramitar processo de retirada do nome da excipiente do quadro 

societário da empresa, juntada às fls. 36/47, e a tutela antecipada sido 

deferida, a Exceção de Pré-Executividade não é adequada à analise de 

matérias que desafiam instrução probatória.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Prossiga-se o feito nos seus ulteriores atos.

Intime-se e Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 15970 Nr: 130-90.1989.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FARIAS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799/MT

 Intimar Doutor Rubi Fachin OAB/MT 3799, defensor de Rubi Fachini, para 

que tome conhecimento da decisão: Vistos. Analisando com cuidado os 

autos, verifico no ato de p. 49 a nomeação do Advogado Doutor Rubi 

Fachin, para a defesa do acusado Jonas Farias de Mello.Assim, arbitro 

honorários ao Doutor Rubi Fachin, em virtude da promoção da defesa do 

acusado Jonas durante a Instrução Criminal, em 13 (treze) URH's (Res. 

96/07 OAB/MT c.c. art. 4º, do Prov. 09/2007-CGJ/MT), a serem adimplidos 

pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a competente certidão.Int.Várzea 

Grande, 21 de setembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 331401 Nr: 124-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONDAS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - OAB:20625/O

 Intimar para Doutor Ronaldo Meirelles OAB/MT 20.625, defensor de 

Nondas Pereira Santos, para que tome conhecimento da sentença da 

pronuncia a seguir transcrita: (...) Vistos em correição etc.. Feitas essas 

considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da 

imputação constante da denúncia, PRONUNCIO NONDAS PEREIRA 

SANTOS, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como 

incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, para que 

se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.P. R. I.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 369952 Nr: 19409-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787-B

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 243734 Nr: 4864-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/MT, Odila Zorzi - OAB:8.619

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 408627 Nr: 15911-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMEN KAMAL GHAZALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908

 I - O Réu apresentou resposta preliminar à fls. 66/69, requerendo a 

absolvição sumária por atipicidade da conduta.

II – Os requisitos formais e materiais da denúncia não se confundem com o 

mérito da causa, de maneira que entendo justificado o processo e a 

necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa 

ao Requerente. Assim, INDEFIRO o pedido efetuado pela Defesa.
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III – Designo para o dia 05/11/2018, às 14h:30min, a audiência de instrução 

e julgamento (CPP, art. 399).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 382410 Nr: 307-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 I - Designo para o dia 05/11/2018, às 15h:15min, a audiência de instrução 

e julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 426587 Nr: 25435-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYVER WENNER DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 12/11/2018, às 

15:00 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 552022 Nr: 15910-54.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON LEONCIO DA SILVA, ANDERSON 

LEONCIO DA SILVA, ANISIO APARECIDO CARNEIRO PEREZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO MITSUO TAMURA - 

OAB:17.150-O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc, Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva formulado 

pela defesa do denunciado ALISSON LEONCIO DA SILVA, sob o 

argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão 

preventiva (fls. 53/63 e documentos de fls.64/74).O Ministério Público 

manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do indiciado ante a 

inexistência de qualquer mudança fática ou jurídica capaz de justificar a 

revogação do decreto cautelar (fls. 81/82).Pois bem.Apesar dos fatos 

alegados pela defesa do acusado em seu pleito, o certo é que, 

compulsando os autos, mormente o pedido de fls. 53/63, constata-se não 

haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que 

determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.Ressalte-se que a 

medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 

312), especialmente em decorrência do histórico de antecedentes em 

desfavor do réu onde consta em seu desfavor outras duas prisões 

recentes pela prática do crime de tráfico, conforme APF de fls. 38-v. Daí 

porque a medida excepcional se apresenta até o presente momento, como 

necessária e adequada ao caso, devendo ser mantida.Diante disso, tendo 

em conta a permanência dos motivos e ensejadores para a manutenção 

da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância 

com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de fls. 53/63, mantendo a 

prisão preventiva do indiciado.Int.Ciência ao MPE.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 531178 Nr: 5019-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO UEMURA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177/MT

 DR. DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB/MT 6177, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 23/10/2018 às 14:00 

horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 523391 Nr: 221-67.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Junior Aparecido da Silva Filiação: Celso Aparecido da 

Silva e Maria Aparecida, data de nascimento: 13/06/1984, brasileiro(a), 

natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), Endereço: Av. Alzira Santana, 

Bairro: Nova Várzea 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 JUNIOR APARECIDO DA SILVA COMO INCURSO NAS PENAS 

DO ART. 155, §§ 1º E 4º I E II, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, requereu o 

prosseguimento do feito com citação do réu Junior Aparecido da Silva, via 

edital, caso o réu não compareça, vista a DP, para atender nos moldes do 

§ 2.º, do art. 296-A, do CPP, após, seja aplicada os ditames previstos no 

art. 366, do CPP (fl. 69). Relatei. Decido. Por ora, defiro em parte o 

requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se o réu encontra-se ou não 

preso em alguma unidade prisional em caso positivo seja citado 

pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e cite-se o réu 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 conclusos para deliberar quanto à suspensão do processo e do 

prazo prescricional, com fulcro no art. 366, do CPP, já requerido pelo MP 

(fl. 69, in fine). Ciência ao MP. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 486322 Nr: 5827-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): José Lourenço da Silva, Cpf: 70337978182, Rg: 

0896798-9 SESP MT Filiação: Bernardina Alves da Cruz, data de 

nascimento: 10/05/1959, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

serviço braçal, Endereço: Sítio Dois Irmãos, Estrada da Morraria, Bairro: 
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Zona Rural, Cidade: Nossa Sra.do Livramento-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 JOSÉ LOURENÇO DA SILVA COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 217-A, CAPUT, POR DUAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA 

(ART. 71 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO)

Decisão/Despacho:O MP insiste em diligência visando a citação pessoal do 

acusado (fl. 63. Argumentou que em conformidade com a certidão de fl. 62 

ele não foi citado, mas que pode ser encontrado via o telefone informado 

em seu interrogatório à fl. 30. Portanto, defiro o requerido pelo MP à fl. 63 e 

determino que diligencie a sua citação pessoal uma vez mais a partir do 

telefone indicado por ele (fl. 30), caso não seja encontrado, diligencie junto 

às unidades prisionais deste Estado procurando saber se ele encontra-se 

ou não recolhido em alguma delas, certificando-se nos autos. Por último, 

se for o caso, cite-o via edital com prazo de 15 dias (CPP, art. 361) e 

certificado o decurso deste à conclusão. Defiro conforme o requerido pelo 

MP de fl. 63.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528834 Nr: 3645-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON WILLIAN DA SILVA, EUFER 

FERNANDO AMORIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, 

Cpf: 06272489188, Rg: 24660906, Filiação: Neide Gonçalina de Amorim e 

Eliel Francisco da Costa, data de nascimento: 14/02/1995, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), Telefone 993112722. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA 

praticou crime previsto no artigo 16, parágrafo único inciso IV, da Lei n° 

10826/03, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo 

penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo 

Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e 

demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência em 

tese de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia 

nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e INTIMEM-SE os 

réus para apresentarem respostas à acusação em 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 396 do CPP. Conste no mandado que os denunciados 

deverão fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não tenham 

condições de constituir um profissional, o desejo de serem patrocinados 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder às citações e intimações.Em 

sendo as respostas negativas ou passado o prazo estabelecido na Lei, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar 

as defesas atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os 

requerimentos formulados com a denúncia (fl. 84), porque não restou 

comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter as informações, 

nos termos do art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial Foro Judicial. 

DEFIRO o item “c”.Verifico, na sequência, que a representante do 

Ministério Público deixou de oferecer denúncia em relação ao delito de 

transportar arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, inciso IV, da 

Lei 10.826/03) em desfavor de RAFAEL COSTA NAZARIO NUNES, ao 

argumento de que o denunciado DENILSON reconheceu a propriedade do 

revólver, cujo pleito ACOLHO pelas razões expostas.Assim, em 

conformidade com o parecer da douta representante do Órgão do 

Ministério Público, DETERMINO O ARQUIVAMENTO em relação ao indiciado 

RAFAEL COSTA NAZARIO NUNES, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, na hipótese de surgirem fatos novos que possam 

comprovar o seu envolvimento no crime apurado nestes autos. Oferecidas 

as respostas às acusações, façam os autos conclusos.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 421827 Nr: 22940-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAN APARECIDO ARES PARABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657

 INTIMAÇÃO para o advogado MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, OAB/MT 

10657/O, para comparecer na audiência designada para o dia 12 de 

fevereiro de 2019 às 15 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 491977 Nr: 9240-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:MT 20.626/O

 INTIMAÇÃO para o advogado HEMERSON LEITE DE SOUZA, OAB/MT 

20.626/O, para comparecer na audiência designada para o dia 14 de 

fevereiro de 2019 às 16 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 375374 Nr: 23307-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILUCE DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JORGE COSTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:OAB/MT.4428, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:5332-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ARGUELHO 

MOURA - OAB:18520

 Processo nº. 23307-09.2014.811.0002 – Código 375374

VISTOS ETC
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Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

ajuizada por FRANCILUCE DOS SANTOS OLIVEIRA, contra IVAN JORGE 

COSTA MOREIRA, pelos motivos narrados na inicial de fls. 09/17.

Recebida a inicial, o requerido foi pessoalmente citado em 06 de março de 

2015 (fls. 88/89).

A autora não foi localizada para ser intimada da audiência de Conciliação 

designada para o dia 11 de março de 2015, bem como não compareceu ao 

ato (folhas 90/92).

Também não foi localizada para a intimação da audiência designada para o 

dia 22 de abril de 2015 (folha 103).

O Ministério Público requereu a intimação da autora, por edital, para 

manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo (folhas 106/107).

Decorrido os prazos do edital, o Ministério Público pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil (folhas 108/113).

 Determinado a intimação pessoal da autora para se manifestar, quanto ao 

prosseguimento do feito (fls. 114/115). Intimada a autora às fls. 119, a 

autora permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 121.

 Manifestação do MPE pugnando pela extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil (folhas 108/113).

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

No presente caso, patente o desinteresse da parte demandante quanto ao 

regular prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a 

necessidade de extinção, sem resolução do mérito; conforme se vê da 

certidão de fls. 121.

 Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, corroborando 

com o parecer ministerial de fls. 10/113, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Várzea Grande/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 504066 Nr: 15893-52.2017.811.0002

 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: DVDSB, IVDSB, LVDSB, RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12586

 Código N°: 504066

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Guarda e Alimentos ajuizada por D. V. da S. B, I. V. 

da S. B. e L. V. da S. B, representados por sua genitora Rita Venencio da 

Silva em face de APARECIDO BATISTA RONDINI, pelos fatos narrados na 

inicial.

 Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 09/23.

Decisão inicial fls. 24 e verso.

 Realizada audiência de conciliação as partes informam que se 

reconciliaram, tendo a parte autora manifestado o desinteresse em 

continuar com as medidas protetivas (fls. 35/36).

 Parecer do Ministério Público às fls. 38, manifestando pela extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485,VI, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Compulsando os autos, razão assiste ao Ministério Público em requerer a 

extinção do feito.

Com efeito, diante da informação das partes em audiência de conciliação 

(fls. 35/36) de que se reconciliaram, desnecessária a continuidade da 

ação de guarda e alimentos, o que denota ausência de interesse 

processual.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ausência de interesse 

processual em decorrência da reconciliação do casal.

 Dessa forma, suspendo o pagamento dos alimentos fixados na decisão 

de fls. 29 e verso.

 No tocante ao pedido de revogação das medidas protetivas deferidas nos 

autos n. 499870, pelo Sistema Apolo houve a extinção do feito em 

28/08/23017, revogando as medidas protetivas anteriormente deferidas.

 Transitado em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017.

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.: 212339 Nr: 1953-44.2018.811.0112

 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): PAULO ONÉZIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO GOMES - 

OAB:

 Intimar o Dr. JOÃO ROBERTO GOMES, OAB/MT 12.922, na qualidade de 

advogado do acusado Paulo Onézio Martins, nos autos, código 212339, 

para participar da audiência preliminar designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, as 13:00 horas, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande/MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006687-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

ORIVALDO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte 

requerente para que no prazo de 15(quinze) dias manifeste-se nos autos 

quanto a Contestação VÁRZEA GRANDE, 05 de outubro de 2018. Ana 

Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003592-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS ANTONIO CALCAGNOTTO - ME (REQUERIDO)

FRANCIS ANTONIO CALCAGNOTTO (REQUERIDO)

MONIQUE CASSIA SILVA SATO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 5 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: 1009011-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR PEREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009011-23.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: ALDAIR PEREIRA DE MORAES 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 

“DESCONHECIDO”, carecendo do comprovante de seu recebimento. Na 

sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios 

de notificação pessoal, de modo que não ficou comprovada a mora do 

requerido. 4. 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). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005221-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

MAS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 5 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002583-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RAFAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA DOS ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA - CREDCREA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MONTEIRO FRAZAO (REQUERIDO)

TRATTO ENGENHARIA - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 05 de outubro de 
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2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIAGO FRISON (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: 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, 05 de outubro de 2018. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006863-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIO CASTANHA (EXECUTADO)

LUCIANO LOPES CASTANHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte 

autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico que 

estive no dia 16/08/2018 às 12horas52minutos onde CITEI LUIZ LUCIO 

CASTANHA, no mesmo ato CITEI CLL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA-ME na pessoa de LUIX LOPES CASTANHA dando-lhe conhecimento 

do inteiro teor do mandado, da petição inicial; de tudo ciente ele assinou no 

anverso do mandado e recebeu a contrafé com as cópias anexas. Não foi 

possível citar LUCIANO LOPES CASTANHA em razão de não encontrá-lo. . 

VÁRZEA GRANDE, 5 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001710-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO (EXECUTADO)

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: 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, 5 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008442-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GCM TRADING MINERAL EXTRACTION LTDA - ME (EXECUTADO)

GISELE CRISTINE DE CAMPOS XAVIER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: 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, 5 de outubro de 2018. Ana Paula 

Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005200-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEINER COSTA DIAS (RÉU)

MEIRE SILVA BUENO VELOZO (RÉU)

W. A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: 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 ( a guia informada na petição já foi utilizada no 

primeiro mandado) VÁRZEA GRANDE, 5 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321493 Nr: 17899-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FIDELES DE SOUZA, PAULO PEREIRA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro Pedro Henrique Cele em Várzea Grande (mencionado 

na petição do autor em fls. 106), na conta única eletrônica do Tribunal de 

Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, 

diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437907 Nr: 5642-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MATHEUS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A, SERVIO TÚLIO 

BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação efetuada na Certidão de fls. 97, pois o depósito da 

diligência no bairro Jardim dos Estados em Várzea Grande colacionado 

nos autos pelo autor em fls. 98/99, está em desconformidade com o 

endereço requerido na petição do autor em fls. 96 para expedição de 

mandado no bairro Jeanne em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Jeanne em Várzea 

Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no 

www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446673 Nr: 10260-94.2016.811.0002

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR LOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação efetuada na Certidão de fls. 73, pois o depósito da 

diligência no bairro Centro em Várzea Grande colacionado nos autos pelo 

autor em fls. 74/77, está em desconformidade com o endereço requerido 

na petição do autor em fls. 72 para expedição de mandado no bairro Nova 

Ipê em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Nova Ipê em Várzea 

Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no 

www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402608 Nr: 12740-79.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.: 328920 Nr: 25240-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA MARQUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 309014 Nr: 5004-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 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, informe a este juízo, o endereço do requerido para citação. 

Certifico ainda, que fora depositada diligência no feito para o Bairro 

Bosque da Sáude Cuiabá (fls. 74v), mas não consta nos autos: Rua, 

Bairro e Qdra do referido bairro. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373287 Nr: 21755-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS 

LTDA-EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS, MARCOS ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:

 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, informe a este juízo, qual o endereço da Distribuidora e 

qual o endereço do Requerido Elmo Henrique, sendo que, fora informado 

na fl. 102 dois endereços para citação, mas não define a quem pertence 

tais endereço. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos -Técnico 

Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339881 Nr: 7864-18.2014.811.0002

 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: MELQUESEDEQUE PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico que no movimento "Certidão", de 19/06/2017, que foi 

disponibilizado no DJE nº 10326, de 28/08/2018 e publicado no dia 

29/08/2018, não constou o nome do patrono da parte Requerido, desse 

modo, remeto a nova intimação para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431780 Nr: 2000-28.2016.811.0002

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445304 Nr: 9568-95.2016.811.0002

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDI VEÍCULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344351 Nr: 11363-10.2014.811.0002

 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): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, MÁRCIO ROBERTO MOMBELI, DIJEVERSON SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233866 Nr: 13901-37.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PAULA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC - BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 7.812, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/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$ 413,40 

Taxa - R$ 136,83 = totalizando R$ 550,23 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98964 Nr: 8490-18.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. DA ROCHA FREITAS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, LUCIO ROBERTO A. DOS REIS - OAB:6.710, MARCOS 

ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/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, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237335 Nr: 17143-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROZIMBO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237747 Nr: 17490-37.2009.811.0002

 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): MARIA ADILSA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 84803 Nr: 6821-61.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO RAIO MOTO LTDA ME, JOSÉ EUDÁZIO 

DE DEUS, RAIMUNDO YALDARIO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315979 Nr: 12332-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:20.100/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335168 Nr: 3661-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALC PAPER COMERCIO E SERVIÇOS DE 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 
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com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409278 Nr: 16285-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T COSTA - ME, CLAUDIO ANTONIO 

TOMAZ COSTA, FLAVIO ANTONIO TOMAZ COSTA, CELIA CRISTINA 

CAMPOS ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453928 Nr: 13601-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o dispositivo no provimento nº 57/2007/ CGJ, impulsiono estes 

com autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a cerca da CORRESPONDÉNCIA 

DEVOLVIDA, ou requer o que entende de direito sob pena de extinção do 

nos termos do art. 485, § 1º do código de processo cível. Nada mais 

Nelson de Oliveira Técnico judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001051-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LENIR MATHEUS PILATTI (AUTOR(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001051-50.2017.8.11.0002; AUTOR(A): LENIR MATHEUS PILATTI RÉU: 

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. 

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. 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 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006265-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006265-22.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS 

Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em ID. 12825846, alegando omissão 

na sentença de ID. 12680492. 2. Aduz o embargante que a sentença foi 

omissa, pois, extinguiu o feito sem resolução do mérito, mesmo tendo o 

autor colacionado aos autos o protesto para comprovação da mora do 

requerido. É o sucinto relatório. Decido. 3. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. 4. Vejo, em 

verdade, que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao provimento jurisdicional, deveria buscar a sua modificação 

por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição. 5. Nesse sentido: 

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – 

INADMISSIBILIDADE AINDA QUE O INTUITO SEJA PREQUESTIONAR A 

MATÉRIA – RECURSO QUE SE PRESTA SOMENTE ÀS HIPÓTESES DO 

INCISO I E II DO ARTIGO 535 DO CPC – INEXISTINDO AS OMISSÕES 

APONTADAS, IMPERIOSA É A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – 

RECURSO IMPROVIDO – Nega-se provimento aos embargos de declaração 

que pretende unicamente a modificação do julgado que lhe fora 

desfavorável, posto que o presente recurso presta-se apenas às 

hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 535 do código de processo 

civil”. (TJMT – EDcl 36933/2002 – 1ª C.Cív. – Rel. Des. Jurandir Florêncio 

de Castilho – J. 12.05.2003). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITO INFRINGENTE 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – Inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade nega-se provimento aos embargos de 

declaração opostos sob esta argumentação, ainda mais quando ancorado 

a este fundamento há explícito pedido de reapreciação do mérito do 

recurso e modificação do julgamento, com pedido de concessão de 

excepcional efeito infringente”. (TJMT – EDcl 3242/2003 – 1ª C.Cív. – Rel. 

Des. Munir Feguri – J. 05.05.2003). 6. Nessas condições, o presente 

RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS há que ser de todo rejeitado, 

uma vez que inocorrem quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua 

utilização, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 7. 

Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos. 8. Ocorrendo o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Do contrário, em caso de recurso, façam-se conclusos. 9. Às 
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providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004433-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN (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 4 4 3 3 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NATHALIA LEITE 

OLIVEIRA ZEITOUN 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. 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 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002145-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES (AUTOR(A))

HELTON PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002145-96.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LENIR MARIA GOMES DE 

ALMEIDA FLORES RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. .. 1. Defiro o 

pedido da advogada da parte requerida para juntada de substabelecimento 

e carta de preposto. 2. Considerando a audiência realizada, fica a parte 

requerente, intimada neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar à contestação. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009111-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LOPES DE ABREU (AUTOR(A))

TAIRAN SCHUMACHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 

1009111-12.2017.8.11.0002; AUTOR(A): REINALDO LOPES DE ABREU 

RÉU: BANCO HONDA S/A. Vistos. .. 1. Considerando a audiência 

realizada, fica a parte requerida, intimada neste ato para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contestação. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

SAMIR WIECZOREK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 

1008234-72.2017.8.11.0002; AUTOR(A): SAMIR WIECZOREK RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. .. 

1. Considerando a audiência realizada, intime-se o requerido Banco 

Bradesco Cartões S.A, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

Contestação. 2. Decorrido o prazo, sem ou com apresentação de defesa 

do requerido Banco Bradesco Cartões S.A, intime-se a parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias ofertar réplica à Contestação de ID. 

15716706. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005767-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005767-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MULTIMETAL ENGENHARIA E 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA REQUERIDO: CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS Vistos. .. 1. Considerando a 

audiência realizada, mantenham-se os autos conclusos para posteriores 

deliberações. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006891-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA BRAGHIN SERRA - ME (RÉU)

MARTA BRAGHIN SERRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006891-07.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MARTA BRAGHIN SERRA - ME, MARTA BRAGHIN SERRA Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008680-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE ANDRADE PORANGABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008680-41.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: REGINALDO DE ANDRADE PORANGABA 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. 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 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006928-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PECAUTO COM. DE PECAS LTDA. - ME (RÉU)

PEDRO KENDI KIKUSHI (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006928-34.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

PECAUTO COM. DE PECAS LTDA. - ME, PEDRO KENDI KIKUSHI Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004011-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 

1004011-13.2016.8.11.0002; AUTOR(A): ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 1006111-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES FABRICIO PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (RÉU)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006111-04.2017.8.11.0002; AUTOR(A): HERCULES FABRICIO PEREIRA 

DE CAMPOS RÉU: BANCO BMG, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PAN 

S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A., BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, 
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BANCO SAFRA S-A Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico 

irregularidade na representação processual dos requeridos Banco do 

Brasil S/A e Banco Bonsucesso S/A. 2. Ocorre que, o instrumento de 

procuração de id 10675640 está com prazo de validade expirado, razão 

pela qual, determino a intimação do Banco Bonsucesso S/A, a fim de 

regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. 

Ademais, o requerido Banco do Brasil S/A apresentou contestação, sem 

juntar aos autos o instrumento de procuração e os atos constitutivos da 

ré. 4. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o requerido 

supracitado apresente os documentos indicados (procuração e atos 

constitutivos), sob pena de revelia, com o desentranhamento da 

contestação e entrega ao subscritor. 5. Após, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberações pertinentes. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006585-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

THAIS CLAUDIA G. DA SILVA ALMEIDA & CIA LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006585-38.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

THAIS CLAUDIA G. DA SILVA ALMEIDA & CIA LTDA - ME, FRANKLIN 

DELBEM ALMEIDA, THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA 

Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do 

requerido, visando o recebimento da quantia informada na exordial. 2. 

Analisando os autos, verifico que, na cadeia de procurações, não consta 

o nome da Dra. Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna, esta 

responsável por substabelecer poderes que lhe foram conferidos, para a 

Dra. Thaís Daniela Tussolini de Almeida, ora subscritora da exordial, o que 

em princípio, configura ausência de poderes para postular em favor do 

autor. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, 

juntando aos autos o instrumento de procuração que lhe confira poderes 

para postular em juízo em nome da parte sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006879-90.2018.8.11.0002

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:

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES (RÉU)

NEVES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME (RÉU)

GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006879-90.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

NEVES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, GEALOEDERSON 

CARNEIRO NEVES, GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES Vistos. 1. Trata-se de 

ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o 

recebimento da quantia informada na exordial. 2. Analisando os autos, 

verifico que, na cadeia de procurações, não consta o nome da Dra. Maria 

Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna, esta responsável por substabelecer 

poderes que lhe foram conferidos, para a Dra. Thaís Daniela Tussolini de 

Almeida, ora subscritora da exordial, o que em princípio, configura 

ausência de poderes para postular em favor do autor. 3. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize a representação processual, juntando aos autos o 

instrumento de procuração que lhe confira poderes para postular em juízo 

em nome da parte sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006933-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE SOUSA NINA (RÉU)

ADAGUIMAR MARIA DE SOUZA (RÉU)

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006933-56.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, ADAGUIMAR 

MARIA DE SOUZA, SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA, ADRIANA DE 

SOUSA NINA Vistos. 1. Expeça-se mandado para pagamento do valor 

indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008961-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA (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 9 6 1 - 9 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: DIEGO ALEX 

BORBA NOGUEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que o 

autor colacionou ao feito a Notificação Extrajudicial, todavia, não anexou o 

AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da 

parte requerida, trazendo apenas uma declaração, assim, carece a 

notificação extrajudicial do efetivo comprovante de seu recebimento. 4. 

Nesse sentido: “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE JOAQUIM 

GOMES/AL.AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA 

COM "AR". MERA CERTIDÃO DOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. 

NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Inexistindo juntada nos autos de comprovante (AR), de que a notificação 

extrajudicial foi entregue no endereço indicado no contrato, a mora não 

está comprovada, sendo imprestável certidão lançada pelo Serviço 

Notarial, atestando a entrega com base em mera informação dos Correios.

(TJ-BA - AI: 00266308820178050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2018)”. 5. Verifico 

ainda, que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, requisito necessário para análise 
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do pedido. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008717-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

AUTO POSTO SANTOS DUMONT 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 

1008717-68.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME, FABIO 

DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 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 Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001571-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001571-10.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: JOSE BENEDITO DE ARRUDA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A, em desfavor de JOSE BENEDITO DE ARRUDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento. 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 

20/07/2022 ou até posterior 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008052-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008052-52.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA, ALTAIR 

BAGGIO, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO, KATHIA DE 

FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO Vistos. 1. Citem-se as partes 

devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

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 Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003104-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTULIANO DA SILVA (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 

1003104-04.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ARTULIANO DA SILVA RÉU: 

BANCO PAN 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007978-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 7 9 7 8 - 9 5 . 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: MARIANGELA 

THOMAZINI TEODORO RODRIGUES Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em 

análise aos autos, verifico que o autor colacionou ao feito duas 

Notificações Extrajudiciais, todavia, não anexou os AR- Aviso de 

Recebimento das referidas notificações encaminhadas ao endereço da 

parte requerida, trazendo apenas uma declaração, assim, carece a 

notificação extrajudicial do efetivo comprovante de seu recebimento. 4. 

Nesse sentido: “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE JOAQUIM GOMES/AL. 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA COM "AR". 

MERA CERTIDÃO DOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. 

NOTIFICAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Inexistindo juntada nos autos de comprovante (AR), de que a notificação 

extrajudicial foi entregue no endereço indicado no contrato, a mora não 

está comprovada, sendo imprestável certidão lançada pelo Serviço 

Notarial, atestando a entrega com base em mera informação dos Correios.

(TJ-BA - AI: 00266308820178050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2018)”. 5. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006966-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006966-80.2017.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

DORIVAL GOMES DE SOUZA Vistos. 1. Considerando a interposição de 

recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 

331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença 

objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005818-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MOTA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005818-97.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EVANDRO MOTA BRITO 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. Primeiramente, recebo 

a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. 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. 6. Isto posto, 

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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. 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. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003168-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE SOUZA MARTINS (AUTOR(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003168-14.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ELIZABETH DE SOUZA MARTINS 

RÉU: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. 1. 

ELIZABETH DE SOUZA MARTINS promove a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de 

RODOBENS CONSÓRCIOS, ambos qualificados nos autos. 2. Narra que 

adquiriu uma cota de consórcio nº 3725475 e que após a assinatura do 

contrato de adesão e o efetivo pagamento da primeira parcela (R$ 817,12 

– oitocentos e dezessete reais e doze centavos), a requerente solicitou o 

imediato cancelamento e exclusão do grupo, em razão de que estaria 

precisando de um veículo com urgência e, pelo consórcio, iria demorar a 

realizar um lance ou ser sorteada. 3. Alega que o requerido se nega a 

devolver o valor referente ao pagamento da primeira parcela, tendo 

inclusive solicitado o reembolso por escrito, na data de 31/01/2014, a qual 

foi protocolada e recebida em 05/02/2014, mas até a presente data, a 

requerida se mantém inerte. 4. Requer a procedência da ação, declarando 

cancelado o contrato de adesão, com o reembolso do valor pago e ainda, 

condenando o requerido ao pagamento de danos morais. 5. Com a 

exordial, foram colacionados documentos ao PJE (id 6765552, 6765559, 

6765567 e 6765571). 6. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id 

9017440). 7. Citado, o requerido contestou o pedido (id 9936073), 

arguindo que a devolução da quantia dar-se-ia quando da contemplação 

da cota excluída e o valor deverá ser baseado a quantia paga pela parte 

autora a título de fundo comum. Narra, ainda, que deve ser descontada 
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taxa de administração e o seguro prestamista, cláusula penal e prejuízos, 

pugnando ao final pela improcedência do pedido. 8. Audiência de 

conciliação realizada, conforme id 10011786. 9. Instado a manifestar, o 

autor impugnou a contestação apresentada (id 10130779). 10. Os autos 

vieram conclusos. 11. É o relatório. Decido. 12. Inicialmente cumpre anotar 

que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do inciso I, do art. 330, do Código de Processo Civil, 

uma vez que se trata de matéria unicamente de direito. 13. Pois bem, a 

matéria posta em discussão já encontra entendimento sedimentado na 

nossa jurisprudência pátria, posto que a devolução dos valores pagos 

depois de encerrado o grupo visa proteger os interesses dos 

consorciados desistentes com o do grupo aderido, sendo que, se acaso 

houvesse a devolução imediata das quantias pagas, os outros 

consorciados seriam onerados, pois o consórcio teria que reembolsá-la, 

quando ainda restariam consorciados que não foram contemplados. 14. 

Assim, inexistindo abusividade, o direito não ampara a parte autora, neste 

momento, ao pagamento das parcelas já adimplidas ao grupo de consórcio 

que aderiu, havendo de aguardar o encerramento do seu ciclo ou o 

respectivo sorteio. Em resumo, tanto por este como por outros argumentos 

a devolução imediata das parcelas pagas não deve ser, agora, realizada. 

15. A respeito desta conclusão, veja os seguintes julgados do nosso 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO 

– RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO 

ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SÚMULA Nº 35 DO 

STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO 

DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado 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. (ED 

61164/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018). 16. 

Dessa forma, ausentes os requisitos informadores da espécie, não vejo 

como atender à súplica da parte autora concernente à devolução imediata 

das parcelas pagas. 17. Ademais, deixo de acolher o pedido de 

condenação em danos morais, uma vez que não se configurou dos autos 

a existência de qualquer ilícito praticado pelo requerido. 18. Nesse sentido, 

segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - CONSORCIADO DESISTENTE - AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA A IMPUTAR A RESPONSABILIDADE AO CONSÓRCIO - 

PREVISÃO DE LANCE EMBUTIDO - AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ART. 9º 

DA CIRCULAR 3432/2009 DO BACEN - LEGALIDADE - CLÁUSULAS 

PENAIS RELACIONADAS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO 

NÃO DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - ART. 22 

DA LEI 11.758/2008 - MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

IMPOSIÇÃO LEGAL PARA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL - 

NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ATOS 

IMPUTADOS AO CONSÓRCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

previsão contratual de lance embutido não se reveste de ilegalidade, pois 

é autorizada expressamente no art. 9º da Circular n. 3432/2009 do Bacen. 

Nos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008, a restituição 

dos valores pagos pelo consorciado desistente deverá ocorrer na 

contemplação e não imediatamente. As cláusulas penais que impõem o 

pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente só 

podem ser aplicadas se ficar comprovado que sua saída causou prejuízo 

ao grupo, e esse ônus incube à administradora. Inexistindo ato ilícito 

praticado pelo consórcio, não cabe indenização por dano moral. (Ap 

133552/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

24/11/2017) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

FORMULADOS NA EXORDIAL – DANOS MATERIAIS – NÃO 

COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS 

ADIMPLIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO APÓS TRINTA DIAS DO 

ENCERRAMENTO DO GRUPO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS 

– RECURSO DESPROVIDO.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil/1973. Não comprovados os danos morais e 

materiais experimentados pela parte, não há que se falar em condenação 

ao pagamento de indenização a este título. Consoante entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é devida a restituição de 

valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas 

não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. (Ap 57349/2016, DRA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) 19. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para que haja 

a imediata restituição da prestação paga pela autora devidamente 

corrigida, razão porque julgo extinto o processo com análise do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 20. Deixo de condenar a parte autora em 

custas e honorários em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. 21. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações. 22. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001927-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

JORGE RIBEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001927-39.2016.8.11.0002; AUTOR(A): JORGE RIBEIRO DO 

NASCIMENTO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006874-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006874-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GABRIEL OZORIO BORBA Vistos. .. 1. Apreendido o veículo conforme 

certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 15736789), pleiteia a requerida, a 

purgação da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito. 

2. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais 

Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da 

mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores 

apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. Assim, considerando 

que o cumprimento da liminar se deu em 01/10/2018 e o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 13.234,59) fora realizado em 05/10/2018, 
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dentro do prazo legal, conforme comprovante de ID. 15771784, expeça-se 

o competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 4. Após, aguarde-se o prazo 

para apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, intimando-se 

o autor para manifestar na parte que lhe couber, se necessário for, 

posteriormente, remetendo-se conclusos. 5. Ainda, intime-se o autor para 

que informe a conta a serem transferidos os valores depositados nos 

autos. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005474-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

JONIVAL SOUZA CONCEICAO (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 DECISÕES PROCESSO 

1005474-87.2016.8.11.0002; AUTOR(A): JONIVAL SOUZA CONCEICAO 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003558-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003558-81.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação proposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em desfavor do 

ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e suspensão do feito 

até o cumprimento. 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 18/09/2022 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002010-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

JONAS BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 

1002010-55.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JONAS BENEDITO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. . 1. 

JOÃO BENEDITO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, promoveu em face 

de BANCO SANTANDER 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. 304475157, no valor 

de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) 

parcelas no valor de R$ 928,78 (novecentos e vinte e oito reais e setenta 

e oito centavos), para aquisição do veículo Strada Work, marca Fiat, ano 

2011, cor prata, placa NJD-9071. 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, pugnou pela retificação do polo passivo e contestou os 

pedidos do autor (Id. 4316938), 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. 5071233. 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. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 15. A instituição financeira 

postula pela retificação do polo passivo, argumentando que o contrato 

fora entabulado com a AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, motivo pelo qual, deve ser inserida no polo passivo no 

lugar da ora ré. 16. Merece acolhimento o pedido ao requerido. Em análise 

aos autos, resta notório que o contrato foi entabulado entre o autor e a 

Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, motivo pelo deve ser 

substituído o polo passivo da ação, nos termos requeridos. DO MÉRITO 17. 

Trata-se de Ação Revisional Contratual, promovida por JOÃO BENEDITO 

DE ALMEIDA, em face de BANCO SANTANDER S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no relatório acima. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 18. Nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 19. Reconhecida a incidência do CDC ao 

contrato firmado entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, 
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tem o direito de revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos. 

20. 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. 21. 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. 22. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

23. 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 24. 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”. 

25. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e 

não-discriminados. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 26. 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. 27. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 27. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de 

mercado. 29. 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. 30. 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. 31. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular aspecto. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 32. O 

autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma 

capitalizada, pelas instituições financeiras, nos contrato de financiamento 

de veículo. 33. 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). 34. No caso dos autos, o 

contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última 

(31,33%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,30% x 12 = 27,60%), 

conforme se verifica do documento acostado aos autos, de forma que, 

entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização 

mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. 35. Por isso, tal 

pleito improcede. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 36. 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. 37. No entanto, deixo 

de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos autos 

qualquer informação acerca dessa cobrança. 38. Por tal motivo, 

improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo banco 

requerido. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA 39. O reconhecimento 

da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade 

contratual enseja a descaracterização da mora. 40. 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. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 41. Opõe-se o requerido 

contra o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor, 

argumentando que o mesmo reúne condições de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios já que contratou advogado 

particular, demonstrando, sua capacidade financeira. 42. Pois bem. Vale 

ressaltar que, uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça, 

poderá a parte contrária aforar o incidente de impugnação (CPC de 1973) 

ou mediante preliminar em sede de contestação, de acordo com novo 

código processual, demonstrando que o beneficiário possui renda 

suficiente para o custeio da demanda. 43. No caso dos autos, o 

impugnante nada juntou de documentos ou provas que fossem 

contundentes e capazes de alterar o cenário inicialmente formado, no 

campo da gratuidade deferida. 44. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM 

REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA RENDA OU 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS IMPUGNADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE 

NÃO SE DESENCUMBIRAM OS IMPUGNANTES - SENTENÇA REFORMADA. 

Para a impugnação à justiça gratuita a parte contrária deverá comprovar a 

percepção de renda ou situação financeira do impugnado. A existência de 

bens móveis ou imóveis não obsta a concessão do favor legal. O acesso 

à assistência judiciária gratuita é garantia individual e fundamental do 

cidadão, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 

1.060/50 que em seus arts. 2º, § único e 4º, § 1º não estabelece a 

pobreza como condição para sua obtenção e sim a insuficiência de 

recursos. (Ap 33212/2009, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/06/2010, Publicado no DJE 17/06/2010)” 45. Assim, 

considerando que o requerido não comprovou nos autos que o autor 

aufere renda suficiente para arcar com as custas e honorários 

advocatícios deixo de acolher a preliminar arguida e mantenho a 

gratuidade da justiça ao autor, nos termos já deferidos. DISPOSITIVO 46. 

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, conforme explanações acima 

aduzidas. 47. Proceda-se à RETIFICAÇÃO do polo passivo, a fim de que 

conste como ré Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 48. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006670-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MUNIZ DO PRADO - ME (EXECUTADO)

JEAN MUNIZ DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006670-58.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: JEAN MUNIZ DO PRADO - ME, JEAN MUNIZ DO PRADO 

Vistos. 1. Trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de JEAN MUNIZ DO PRADO – 

ME e JEAN MUNIZ DO PRADO, partes devidamente qualificadas nos autos, 

alegando a inadimplência da parte executada. 2. Analisando os autos, 

verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo 

instituto da prescrição. 3. Entretanto, com o advento da Lei 13.105/2015 

(Novo CPC), houve a exigência de intimação das partes para manifestarem 

acerca da prescrição, conforme preconiza o parágrafo único, do artigo 

487. 4. No caso dos autos, fora oportunizado ao exequente que se 

manifestasse acerca da ocorrência da prescrição, conforme se verifica 

na decisão de id 10228012. 5. Instado a se manifestar, o exequente 
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quedou-se inerte, conforme teor da certidão de id 11506553. 6. Pois bem. 

É cediço que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se 

extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil). 7. Nesse contexto, o 

mesmo instituto legal estabelece as causas interruptivas que interrompem 

a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data 

do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper 

(parágrafo único, do art. 202 do Código Civil). 8. Com efeito, o prazo 

prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos (artigo 44 

da Lei n° 10.931/04, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme), tendo ocorrido, no 

presente caso, prescrição intercorrente, já que o marco inicial do prazo 

prescricional é a data do vencimento do título de crédito. 9. Sobre o tema, 

colaciono o seguinte julgado: “PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Contagem do prazo prescricional a partir 

da data do vencimento do título, verificado no caso em 06 de abril de 2008 

– Ajuizamento da ação de execução em 30/11/2011 - Hipótese em que o 

prazo prescricional é de três anos - Inteligência dos artigos 44 da Lei 

n°10.931/04, e 70 da Lei Uniforme - Prescrição consumada - Processo 

julgado extinto - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJMT - Ap 

65733/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 03/06/2014)” 10. No caso 

dos autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário nº 

00333466300000001540 teve seu vencimento da última parcela em 

11/09/2012, momento em que nasceu a pretensão do exequente, 

prescrevendo-se em 11/09/2015. 11. Em que pese ação tenha sido 

proposta em proposta em 30/08/2017, não houve a citação válida da parte 

executada, nem, tampouco, qualquer causa interruptiva da prescrição, 

pois, para que haja a interrupção da prescrição, retroagindo-se à data da 

propositura da ação, faz-se necessário que ocorra a citação válida da 

parte executada. 12. Diante do exposto, declaro prescrita a pretensão do 

exequente e resolvo o mérito, nos termos do inciso II, art. 487, do Código 

de Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 13. Custas recolhidas na inicial. 14. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

15. P.I.C. 16. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000990-29.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BENEDITO LEMES DE MORAES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. . 1. BENEDITO LEMES DE MORAIS, qualificado nos 

autos, promoveu em face de BV FINANCEIRA S/A, também devidamente 

qualificado nos autos, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 2. Aduz, a requerente, que celebrou um contrato 

com a requerida consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário n. 

241017309, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 

903,93 (novecentos e três reais e noventa e três centavos), para 

aquisição do veículo Volkswagen Gol 1.0, 8V (G5/NF), modelo 2010/2011, 

sob o Chassi nº 9BWAA05U7BP086386. 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 fosse afastada a 

capitalização mensal de juros, a Tabela Price e, por fim, pede a 

condenação do réu ao pagamento dos valores pagos a maior em forma de 

repetição indébito. 5. Citada, a parte requerida contestou os pedidos do 

autor (Id. 4782460), alegando não haver irregularidade no contrato, 

pugnando, ao final, pela improcedência do pedido. 6. Intimada, a autora 

impugnou os termos da contestação, conforme se depreende dos 

documentos inseridos no Id. 4920746. 7. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relatório. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 8. 

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. DO MÉRITO 9. Trata-se de Ação Revisional Contratual, 

promovida por BENEDITO LEMES DE MORAIS, em face de BV FINANCEIRA 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, pelos fatos narrados no 

relatório acima. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 10. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. DA POSSIBILIDADE 

DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

15. 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 16. 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”. 

17. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e 

não-discriminados. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 18. O autor 

alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, 

pelas instituições financeiras, nos contrato de financiamento de veículo. 

19. 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). 20. No caso dos autos, o item 13 

do contrato anexado no Id. 4782425 prevê expressamente que os juros 

remuneratórios serão capitalizados mensalmente, motivo pelo qual, não 

prospera a tese aventada pelo autor. 21. Por isso, tal pleito improcede. DA 

TABELA PRICE 22. Há, agora, que se analisar a alegação do autor de que 

a utilização do Sistema Francês de capitalização e amortização de débitos 

(Tabela Price) significaria cobrança de taxa de juros superior à 

contratada, porque inflacionaria o saldo devedor. 23. O sistema conhecido 

como Tabela Price consiste em amortização da dívida em prestações 

periódicas, iguais e sucessivas, sendo o valor da prestação composto de 

duas parcelas, uma de juros e outra de capital. 24. Para o STJ, não há 

ilegalidade na aplicação da Tabela Price, conforme aresto que segue: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO C/C PEDIDO DE 
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PREPARO NÃO 

REALIZADO CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – 

ACOLHIDA – MÉRITO - APLICAÇÃO CDC - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM 

CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARBITRARIEDADE – REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO – NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE 

FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANTIDOS – RECURSO DE BANCO SAFRA S/A NÃO CONHECIDO – 

RECURSO DE JOSÉ ROBERTO GAIOTE IMPROVIDO. O preparo da 

apelação há de ser feito no momento de sua interposição, sob pena de 

não conhecimento do recurso por deserção (art. 511, CPC). Sobre a 

questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, 

nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à 

capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e 

expressa. A Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros. Em muitos 

casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a 

realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas 

iniciais do contrato bastante acessíveis. Assim, a Tabela Price não é ilegal 

em si mesma, mas apenas quando embute, comprovadamente, juros 

compostos. Conforme entendimento esposado pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na utilização da "Tabela Price" como 

método de amortização do financiamento. A repetição de indébito deve 

ocorrer na forma simples, tendo em vista a ausência de prova de má-fé da 

instituição financeira que enseja seu pagamento em dobro. (Ap 

167261/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” 25. No 

caso dos autos, não há que falar-se em ilegalidade na adoção da Tabela 

Price, uma vez que, mesmo não havendo previsão expressa de sua 

contratação, os juros foram cobrados integralmente pelas prestações do 

financiamento e o saldo devedor amortizado por outra parte das 

prestações. 26. Além disso, sua aplicação estabelece parcelas fixas no 

contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da 

assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. 27. Por esta 

razão, improcede o pleito. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO 28. Considerando 

que não se vislumbrou dos autos procedência de nenhum dos pedidos, 

não há que se falar em repetição de indébito. 29. Posto isso, resta 

prejudicado seu pedido. DISPOSITIVO 30. Posto isso, e, por tudo mais que 

dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC. 31. 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001600-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

ANDERSON FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 

1001600-60.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ANDERSON FERREIRA DE 

SOUSA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Cuida-se de Ação Revisional c/c 

Consignação em Pagamento c/c Liminar de Manutenção de Posse e 

Exclusão do Nome do SERASA, CADIM e SPC proposta por ANDERSON 

FERREIRA DE SOUSA, em desfavor do BANCO PANAMERICANO S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Recebida a inicial, fora 

indeferida a liminar e designada audiência de conciliação (id 5483725). 3. 

A patrona do autor apresentou renúncia ao instrumento de mandato 

outorgado, conforme id 6814440. 4. Em razão da renúncia, este juízo 

determinou a constituição de novo patrono (id 7356714), sendo expedido 

mandado de intimação pessoal do requerente, sob pena de extinção do 

feito (id 8238113). 5. A intimação restou infrutífera, pois o Sr. Oficial de 

Justiça não encontrou o endereço do autor que se encontra nos autos, 

devolvendo o mandado com a informação de que não existe o número do 

apartamento indicado, conforme certidão negativa de id 8711790. 6. Na 

sequência, o requerido veio espontaneamente aos autos, considerando 

que não foi citado, requerendo a extinção do feito sem julgamento do 

mérito, em razão do abandono por parte do autor (id 11631114). 7. Pois 

bem, comungo do entendimento de que é dever da parte manter seus 

dados atualizados, até por questões de celeridade processual, assim, a 

inoperância da parte autora em manter seus dados atualizados, possibilita 

a extinção do feito por desídia. 8. Da mesma forma tem entendido a 

jurisprudência pátria, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. 

BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR. FRUSTRADA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DA 

PARTE. INÉRCIA. ABANDONO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por 

abandono da causa, na forma prevista no artigo 267, III e § 1 do CPC, é 

admissível quando, intimada a parte, pessoalmente, e o seu advogado 

deixam transcorrer “in albis” o prazo concedido para impulsionar o feito. 2. 

Ausência de intimação pessoal, em razão da desatualização do endereço, 

não afasta a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa; 

tendo em vista que é dever da parte manter suas informações atualizadas, 

conforme previsão do artigo 238 do CPC. 3. Recurso conhecido e não 

provido. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100310109047, Relator: 

ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2015 . Pág.: 229) “. 9. 

Pois bem. A falta de procurador nos autos impede o regular andamento do 

feito. 10. Assim, em vista da desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. 11. Sem custas. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 13. 

P.I.C. 14. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000062-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CHAGAS 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 

1000062-10.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIZANGELA CHAGAS 

DA SILVA (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007311-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR BONAFE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007311-12.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL S/A REQUERIDO: JANDIR BONAFE - ME 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 à 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. 
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5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 6. Entretanto, 

considerando a petição de ID. 14972477, na qual as partes informam que 

realizaram um acordo extrajudicial, pugnando pela sua homologação e 

consequente extinção do feito. 7. Denoto que a referida peça encontra-se 

devidamente assinada pelas partes. 8. Desta feita, 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. 9. Custas pagas na distribuição, honorários 

conforme pactuados. 10. Considerando que as partes renunciaram o 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 11. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005194-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS (ADVOGADO(A))

JONNY RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005194-19.2016.8.11.0002 AUTOR(A): JONNY RODRIGO LEITE DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. . 1. 

JONNY RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, promoveu em 

face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, também devidamente 

qualificado nos autos, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Aduz, o requerente, 

que celebrou com a requerida o Contrato de Financiamento no valor de R$- 

18.137,95 (Dezoito mil, cento e trinta e sete reais e noventa e cinco 

centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de 

R$- 600,31 (seiscentos reais e trinta e um centavos) para aquisição do 

veículo Ford KA Flex, 1,0. 2011/2011. 3. Assevera que a instituição 

financeira vem lhe cobrando prestações desproporcionais, ante a fixação 

de juros remuneratórios acima da média praticada no mercado financeiro, 

bem como a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao contrato 

e, por fim, a repetição de indébito dos valores que entende terem sido 

pagos a maior. 4. Para tanto, requereu a revisão do contrato firmado 

entres as partes, objetivando o afastamento das cláusulas abusivas. 5. 

Pugnou, ainda, pela concessão da tutela de urgência para depósito em 

juízo das parcelas segundo cálculos por ele apresentados, com a 

consequente manutenção na posse no veículo, bem como que a requerida 

fosse impedida de incluir seu nome no cadastro dos inadimplentes. 6. A 

liminar fora indeferida, conforme se depreende da decisão de Id. 4460684 

e determinada a citação da requerida. 7. Citada (Id. 5013150), a requerida 

apresentou defesa (Id. 5569502), todavia, conforme se infere dos autos, 

referida contestação foi protocolada equivocadamente nestes autos, pois 

direcionada à Comarca de Manaus-AM, nos autos nº 

629359-96.2016.8.04.0001, contra a pessoa de MARCIO SMOLARKI 

RUTIKOSKI. 8. Intimado, o autor impugna os termos da contestação, 

requerendo a decretação da revelia do banco réu, reafirmando os pedidos 

apresentados na inicial. 9. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. DO MÉRITO 10. Trata-se de Ação Revisional, promovida por 

JONNY RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA, em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, partes devidamente qualificadas nos autos, pelos 

fatos narrados no relatório acima. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO 11. Pois bem. 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 REVELIA 12. Verifica-se dos autos, que o 

requerido foi devidamente citado da ação, consoante aviso de 

recebimento anexado através do Id. 5013150, porém, apresentou peça de 

defesa não pertencente a estes autos. 13. Assim, considerando que a 

parte requerida deixou de exercer seu direito de defesa, DECRETO SUA 

REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC. Entrementes, é cediço que a 

revelia não induz diretamente a procedência do pedido, na medida em que 

a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial não é absoluta, 

devendo o juiz, quando da prolação da sentença, verificar os elementos 

trazidos aos autos, e, com base no juízo da verossimilhança e 

plausibilidade, julgar de acordo com a sua convicção. DA APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 14. Nos termos da súmula 297, 

STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 15. 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. 16. 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. 17. 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. 18. 

Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para 

assegurar o equilíbrio da relação contratual. 19. Assim, diante da 

possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, 

passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram 

indicadas pela autora. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 20. 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. 21. 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 media de 

mercado. 22. Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à 

taxa media de mercado. 23. No caso dos autos, o autor pugnou pela 

limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, pré-fixada, 

pessoa física, para financiamento de veículos, no percentual de 1,8375 % 

ao mês, segundo tabela apresentada. 24. Pois bem, em consulta a tabela 

fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a 

taxa média de juros de mercado para aquisição de veículos com taxa 

pré-fixada, para pessoa física, no mês de junho de 2014 (período relativo 

ao contrato em exame), foi de 23,02 % ao mês. 25. Nota-se nesse caso 

em específico que a taxa anual contratada (27,47%) é pouco mais elevada 

do que a taxa média de mercado à época da contratação (23,02%), o que 

representa uma pequena discrepância passível de aceitação (4,45% a.a), 

a evidenciar a não abusividade da taxa de juros contratada. 26. Nesse 

Sentido, segue o julgado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 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) 27. Logo, mantém-se a taxa 

de juros pactuada. DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 28. 

O autor informa que já efetuou o pagamento de aproximadamente 50 % 

(cinquenta por cento) do débito, e, desta forma, pede seja reconhecido o 

adimplemento substancial do contrato. 29. 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. 30. Aliás, sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça, nos seguintes termos. “Não se aplica a teoria do adimplemento 
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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)”. 31. Assim, motivado na ausência de previsão legal para o 

acolhimento do pedido, indefiro-o. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO 32. Deixo 

de acolher o pedido, diante da inexistência de abusividade constatada nos 

contratos. DISPOSITIVO 33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional e extingo o processo 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 34. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. 35. P.I.C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005864-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANCHES PELLENZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005864-57.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARIA SANCHES PELLENZ 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: 1008194-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALEX 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 

1008194-90.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ANDERSON ALEX 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: 1009114-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RICARDO ACIOLI 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 

1009114-64.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: LUIZ RICARDO ACIOLI 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: 1000235-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000235-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CARLOS EDUARDO DA SILVA VIANA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de CARLOS EDUARDO DA SILVA 

VIANA 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 ordenada à 

citação (Id. 4629280). Efetivada a medida liminar e procedida a citação (Id. 

7837584 e 7920426). 4. O devedor não contestou os pedidos formulados 

pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso 

de Prazo lançada nos autos (Id. 12856072). 5. O autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (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 o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 
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além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado. 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: 1002220-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO(A))

ELIETE SANTANA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE PAES FALCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002220-72.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: LENICE PAES FALCAO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. em 

desfavor de LENICE PAES FALCÃO 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. 6126104). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 8771964 e 8771964). 4. A 

devedora não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 12857282). 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: 1001462-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZARDO MORAIS DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001462-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUZARDO MORAIS DE FREITAS 

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: 1002870-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE MARCIA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002870-85.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JULIANE MARCIA FONSECA 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
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